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2021



YHTEENVETO/ SUMMARY

TAMMI-SYYSKUU/ JAN-SEP 2020 BUD2021

TOT TOTQ3 BUD TOT20 TOT BUD BUD21 BUD
01-09/2020 %Δ 01-09/2020 %Δ 01-09/2019 2021 %Δ 2020

EUR BUDQ3 EUR TOT19 EUR EUR BUD20 EUR
Varainhankinta YHTEENSÄ 1 779 456 -2,7 % 1 828 839 1,1 % 1 759 462 2 467 276 1,2 % 2 439 000 Fund raising TOTAL

Yhteisötoiminta YHTEENSÄ -172 845 -49,4 % -341 478 -35,3 % -266 962 -356 380 -11,5 % -402 600 Community TOTAL

Vaikuttaminen YHTEENSÄ -131 818 -16,5 % -157 897 -10,3 % -146 975 -211 702 0,3 % -211 062 Advocacy TOTAL

Palvelutoiminta YHTEENSÄ -349 065 4,8 % -333 173 33,7 % -261 162 -355 598 -19,1 % -439 414 Member services TOTAL

Hallinnolliset YHTEENSÄ -371 931 -22,6 % -480 840 -29,3 % -526 058 -632 405 -1,3 % -640 620 Admin costs TOTAL

Viestintä YHTEENSÄ -152 395 12,7 % -135 216 31,2 % -116 190 -239 691 34,0 % -178 921 Communications TOTAL

Tukitoiminta YHTEENSÄ -459 729 -1,6 % -467 243 -11,6 % -520 163 -671 500 4,8 % -640 756 Support functions TOTAL

YHTEENSÄ 141 673 -87 009 -78 047 * 0 -100,0 % -74 373 TOTAL


koko AYY

																						2/3/20

		Tuloslaskelma																				Tuloslaskelma

		Hakuehdot		Piilota																		Hakuehdot		Piilota

		Päivämääräväli:		1.12.2019 - 31.12.2019																		Päivämääräväli:		1.12.2019 - 31.12.2019

		Tallenna raportti pikalinkiksi																				Tallenna raportti pikalinkiksi

		Laajenna kaikki																				Laajenna kaikki

		Kopioi leikepöydälle																				Kopioi leikepöydälle

		Aalto-yliopiston ylioppilaskunta		Jaksolta								Tilikauden alusta										Aalto-yliopiston ylioppilaskunta		Jaksolta								Tilikauden alusta

				1.12.2019 - 31.12.2019		1.12.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%		1.1.2019 - 31.12.2019		1.1.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%						1.12.2019 - 31.12.2019		1.12.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%		1.1.2019 - 31.12.2019		1.1.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%

		Tuloslaskelma																				Tuloslaskelma

		Varsinainen toiminta		-1,775,338.90		-2,270,449.47		495,110.57		21.80%		-234,531.58		-575,533.96		341,002.38		59.20%				Varsinainen toiminta		110,737.51		-2,270,449.47		2,381,186.98		104.90%		1,651,544.83		-575,533.96		2,227,078.79		387.00%

		Vuokrat		802,015.78		777,646.73		24,369.05		3.10%		9,592,412.99		9,236,308.03		356,104.96		3.90%				Vuokrat		802,015.78		777,646.73		24,369.05		3.10%		9,592,412.99		9,236,308.03		356,104.96		3.90%

		Käyttökorvaukset		8,576.19		7,737.93		838.26		10.80%		72,923.70		54,202.11		18,721.59		34.50%				Käyttökorvaukset		8,576.19		7,737.93		838.26		10.80%		72,923.70		54,202.11		18,721.59		34.50%

		Muut tuotot		53,331.38		54,092.88		-761.50		-1.40%		766,594.63		760,760.11		5,834.52		0.80%				Muut tuotot		80,585.21		54,092.88		26,492.33		49.00%		793,848.46		760,760.11		33,088.35		4.30%

		Sisäiset veloitukset		315,910.23		-58,531.00		374,441.23		639.70%		1,072,853.23		698,412.00		374,441.23		53.60%				Sisäiset veloitukset		315,910.23		-58,531.00		374,441.23		639.70%		1,072,853.23		698,412.00		374,441.23		53.60%

		Kulut		-2,955,172.48		-3,051,396.01		96,223.53		3.20%		-11,739,316.13		-11,325,216.21		-414,099.92		-3.70%				Kulut		-1,096,349.90		-3,051,396.01		1,955,046.11		64.10%		-9,880,493.55		-11,325,216.21		1,444,722.66		12.80%

		Varainhankinta		74,638.00		74,190.00		448.00		0.60%		855,689.50		843,190.00		12,499.50		1.50%				Varainhankinta		74,638.00		74,190.00		448.00		0.60%		855,689.50		843,190.00		12,499.50		1.50%

		Tuotot		74,638.00		74,190.00		448.00		0.60%		855,689.50		843,190.00		12,499.50		1.50%				Tuotot		74,638.00		74,190.00		448.00		0.60%		855,689.50		843,190.00		12,499.50		1.50%

		Sijoitus- ja rahoitustoiminta		214,334.59		-571,219.27		785,553.86		137.50%		1,725,382.32		1,072,027.19		653,355.13		60.90%				Sijoitus- ja rahoitustoiminta		240,950.09		-571,219.27		812,169.36		142.20%		1,751,997.82		1,072,027.19		679,970.63		63.40%

		Tuotot		181,703.86		183,485.88		-1,782.02		-1.00%		1,771,261.09		2,638,849.29		-867,588.20		-32.90%				Tuotot		161,544.19		183,485.88		-21,941.69		-12.00%		1,751,101.42		2,638,849.29		-887,747.87		-33.60%

		Kulut		32,630.73		-754,705.15		787,335.88		104.30%		-45,878.77		-1,566,822.10		1,520,943.33		97.10%				Kulut		79,405.90		-754,705.15		834,111.05		110.50%		896.40		-1,566,822.10		1,567,718.50		100.10%

		Tilikauden tulos 		-1,486,366.31		-2,767,478.74		1,281,112.43		46.30%		2,346,540.24		1,339,683.23		1,006,857.01		75.20%				Tilikauden tulos 		426,325.60		-2,767,478.74		3,193,804.34		115.40%		4,259,232.15		1,339,683.23		2,919,548.92		217.90%

		Tilinpäätössiirrot		-284,841.31		-54,810.84		-230,030.47		-419.70%		-284,841.31		-54,810.84		-230,030.47		-419.70%				Tilinpäätössiirrot		-210,375.95		-54,810.84		-155,565.11		-283.80%		-210,375.95		-54,810.84		-155,565.11		-283.80%

		Verotusperusteisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)		-284,841.31		-54,810.84		-230,030.47		-419.70%		-284,841.31		-54,810.84		-230,030.47		-419.70%				Verotusperusteisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)		-210,375.95		-54,810.84		-155,565.11		-283.80%		-210,375.95		-54,810.84		-155,565.11		-283.80%

		Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 		-1,771,207.62		-2,822,289.58		1,051,081.96		37.20%		2,061,698.93		1,284,872.39		776,826.54		60.50%				Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 		215,949.65		-2,822,289.58		3,038,239.23		107.70%		4,048,856.20		1,284,872.39		2,763,983.81		215.10%

																						2/3/20

																						Tuloslaskelma

																						Hakuehdot		Piilota

																						Päivämääräväli:		1.12.2019 - 31.12.2019

																						Tallenna raportti pikalinkiksi

																						Laajenna kaikki

																						Kopioi leikepöydälle

																						Aalto-yliopiston ylioppilaskunta		Jaksolta								Tilikauden alusta

																								1.12.2019 - 31.12.2019		1.12.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%		1.1.2019 - 31.12.2019		1.1.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%

																						Tuloslaskelma

																						Varsinainen toiminta		110,737.51		-2,270,449.47		2,381,186.98		104.90%		1,651,544.83		-575,533.96		2,227,078.79		387.00%

																						Vuokrat		802,015.78		777,646.73		24,369.05		3.10%		9,592,412.99		9,236,308.03		356,104.96		3.90%

																						Käyttökorvaukset		8,576.19		7,737.93		838.26		10.80%		72,923.70		54,202.11		18,721.59		34.50%

																						Muut tuotot		80,585.21		54,092.88		26,492.33		49.00%		793,848.46		760,760.11		33,088.35		4.30%

																						Sisäiset veloitukset		315,910.23		-58,531.00		374,441.23		639.70%		1,072,853.23		698,412.00		374,441.23		53.60%

																						Kulut		-1,096,349.90		-3,051,396.01		1,955,046.11		64.10%		-9,880,493.55		-11,325,216.21		1,444,722.66		12.80%

																						Varainhankinta		74,638.00		74,190.00		448.00		0.60%		855,689.50		843,190.00		12,499.50		1.50%

																						Tuotot		74,638.00		74,190.00		448.00		0.60%		855,689.50		843,190.00		12,499.50		1.50%

																						Sijoitus- ja rahoitustoiminta		240,950.09		-571,219.27		812,169.36		142.20%		1,751,997.82		1,072,027.19		679,970.63		63.40%

																						Tuotot		161,544.19		183,485.88		-21,941.69		-12.00%		1,751,101.42		2,638,849.29		-887,747.87		-33.60%

																						Kulut		79,405.90		-754,705.15		834,111.05		110.50%		896.4		-1,566,822.10		1,567,718.50		100.10%

																						Tilikauden tulos 		426,325.60		-2,767,478.74		3,193,804.34		115.40%		4,259,232.15		1,339,683.23		2,919,548.92		217.90%

																						Tilinpäätössiirrot		-210,375.95		-54,810.84		-155,565.11		-283.80%		-210,375.95		-54,810.84		-155,565.11		-283.80%

																						Verotusperusteisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)		-210,375.95		-54,810.84		-155,565.11		-283.80%		-210,375.95		-54,810.84		-155,565.11		-283.80%

																						Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 		215,949.65		-2,822,289.58		3,038,239.23		107.70%		4,048,856.20		1,284,872.39		2,763,983.81		215.10%





Netv.Aatt. ja Tukit.

		AYY

												EUR		EUR

								Huomioitu AYY10				-765,218.67		-985,533.93

Tarja Toivanen: Tarja Toivanen:
vähennetty Asuntopalveluun kohdistuneet poistot		Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 

												875,633.23		501,192.00		Sisäiset veloitukset						2/21/20

		Tuloslaskelma																				Tuloslaskelma

		Hakuehdot		Piilota																		Hakuehdot		Piilota

		Päivämääräväli:		1.12.2019 - 31.12.2019																		Päivämääräväli:		1.12.2019 - 31.12.2019

		Laskentakohteet:		Kustannuspaikat, Aatteellinen toiminta																		Laskentakohteet:		Kustannuspaikat, Aatteellinen toiminta

				Kustannuspaikat, Tukitoiminnot																				Kustannuspaikat, Tukitoiminnot

		Tallenna raportti pikalinkiksi																				Tallenna raportti pikalinkiksi

		Laajenna kaikki																				Laajenna kaikki

		Kopioi leikepöydälle																				Kopioi leikepöydälle

		Aalto-yliopiston ylioppilaskunta		Jaksolta								Tilikauden alusta										Aalto-yliopiston ylioppilaskunta		Jaksolta								Tilikauden alusta

				1.12.2019 - 31.12.2019		1.12.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%		1.1.2019 - 31.12.2019		1.1.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%						1.12.2019 - 31.12.2019		1.12.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%		1.1.2019 - 31.12.2019		1.1.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%

		Tuloslaskelma																				Tuloslaskelma

		Varsinainen toiminta		-125,803.94		-551,119.24		425,315.30		77.20%		-1,767,065.59		-1,979,815.85		212,750.26		10.70%				Varsinainen toiminta		108911.49		-551119.24		660030.73		1.198		-1532350.16		-1979815.85		447465.69		0.226

		Vuokrat		7,410.00		5,441.01		1,968.99		36.20%		157,552.65		159,515.62		-1,962.97		-1.20%				Vuokrat		7410		5441.01		1968.99		0.362		157552.65		159515.62		-1962.97		-0.012

		Käyttökorvaukset		0.00		0.00		0.00		-		0.00		60.00		-60.00		-100.00%				Käyttökorvaukset		0		0		0		-		0		60		-60		-1

		Muut tuotot		62,416.35		41,922.48		20,493.87		48.90%		474,426.54		429,760.31		44,666.23		10.40%				Muut tuotot		56135.76		41922.48		14213.28		0.339		468145.95		429760.31		38385.64		0.089

		Sisäiset veloitukset		299,475.23		-74,966.00		374,441.23		499.50%		875,633.23		501,192.00		374,441.23		74.70%				Sisäiset veloitukset		299475.23		-74966		374441.23		4.995		875633.23		501192		374441.23		0.747

		Kulut		-495,105.52		-523,516.73		28,411.21		5.40%		-3,274,678.01		-3,070,343.78		-204,334.23		-6.70%				Kulut		-254109.5		-523516.73		269407.23		0.515		-3033681.99		-3070343.78		36661.79		0.012

		Varainhankinta		74,638.00		74,190.00		448.00		0.60%		855,689.50		843,190.00		12,499.50		1.50%				Varainhankinta		74638		74190		448		0.006		855689.5		843190		12499.5		0.015

		Tuotot		74,638.00		74,190.00		448.00		0.60%		855,689.50		843,190.00		12,499.50		1.50%				Tuotot		74638		74190		448		0.006		855689.5		843190		12499.5		0.015

		Sijoitus- ja rahoitustoiminta		-83.64		-39.05		-44.59		-114.20%		-1,646.93		-279.41		-1,367.52		-489.40%				Sijoitus- ja rahoitustoiminta		-80.76		-39.05		-41.71		-1.068		-1644.05		-279.41		-1364.64		-4.884

		Tuotot		0		23.75		-23.75		-100.00%		462.88		411.52		51.36		12.50%				Tuotot		0		23.75		-23.75		-1		462.88		411.52		51.36		0.125

		Kulut		-83.64		-62.80		-20.84		-33.20%		-2,109.81		-690.93		-1,418.88		-205.40%				Kulut		-80.76		-62.8		-17.96		-0.286		-2106.93		-690.93		-1416		-2.049

		Tilikauden tulos 		-51,249.58		-476,968.29		425,718.71		89.30%		-913,023.02		-1,136,905.26		223,882.24		19.70%				Tilikauden tulos 		183468.73		-476968.29		660437.02		1.385		-678304.71		-1136905.26		458600.55		0.403

		Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 		-51,249.58		-476,968.29		425,718.71		89.30%		-913,023.02		-1,136,905.26		223,882.24		19.70%				Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 		183468.73		-476968.29		660437.02		1.385		-678304.71		-1136905.26		458600.55		0.403

		Tuloslaskelma		Ei muutoksia helmikuun 2020 jälkeen

		Hakuehdot		Piilota

		Päivämääräväli:		1.12.2019 - 31.12.2019

		Laskentakohteet:		Kustannuspaikat,     910 AYY 10 v

		Tallenna raportti pikalinkiksi

		Laajenna kaikki

		Kopioi leikepöydälle

		Aalto-yliopiston ylioppilaskunta		Jaksolta								Tilikauden alusta

				1.12.2019 - 31.12.2019		1.12.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%		1.1.2019 - 31.12.2019		1.1.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%

		Tuloslaskelma

		Varsinainen toiminta		-386.15		0.00		-386.15		- 		-11,113.62		0.00		-11,113.62		- 

		Muut tuotot		1,120.00		0		1,120.00		-		1,120.00		0		1,120.00		-

		Kulut		-1,506.15		0.00		-1,506.15		-		-12,233.62		0.00		-12,233.62		-

		Tilikauden tulos 		-386.15		0.00		-386.15		- 		-11,113.62		0.00		-11,113.62		- 

		Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 		-386.15		0.00		-386.15		- 		-11,113.62		0.00		-11,113.62		- 



		Tuloslaskelma																				Tuloslaskelma

		Hakuehdot		Piilota																		Hakuehdot		Piilota				Ei huomioida poistoja, eikä sisäistä tuottoa!

		Päivämääräväli:		1.12.2019 - 31.12.2019																		Päivämääräväli:		1.12.2019 - 31.12.2019

		Laskentakohteet:		Kustannuspaikat,     693 Asuntopalvelu																		Laskentakohteet:		Kustannuspaikat,     693 Asuntopalvelu

		Tallenna raportti pikalinkiksi																				Tallenna raportti pikalinkiksi

		Sulje kaikki																				Sulje kaikki

		Kopioi leikepöydälle																				Kopioi leikepöydälle



		Aalto-yliopiston ylioppilaskunta		Jaksolta								Tilikauden alusta										Aalto-yliopiston ylioppilaskunta		Jaksolta								Tilikauden alusta

				1.12.2019 - 31.12.2019		1.12.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%		1.1.2019 - 31.12.2019		1.1.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%						1.12.2019 - 31.12.2019		1.12.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%		1.1.2019 - 31.12.2019		1.1.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%

		Tuloslaskelma																				Tuloslaskelma

		Varsinainen toiminta		-133,162.95		-169,479.46		36,316.51		21.40%		-257,392.89		-305,469.31		48,076.42		15.70%				Varsinainen toiminta		25,129.02		-169,479.46		194,608.48		114.80%		-99,100.92		-305,469.31		206,368.39		67.60%

		Muut tuotot		1,263.02		1,185.75		77.27		6.50%		14,460.81		5,255.70		9,205.11		175.10%				Muut tuotot		1,263.02		1,185.75		77.27		6.50%		14,460.81		5,255.70		9,205.11		175.10%

		3060 Muut tuotot		1,263.02		1,185.75		77.27		6.50%		14,460.81		5,255.70		9,205.11		175.10%				3060 Muut tuotot		1,263.02		1,185.75		77.27		6.50%		14,460.81		5,255.70		9,205.11		175.10%

		Sisäiset veloitukset		74,882.82		0		74,882.82		-		74,882.82		0		74,882.82		-				Sisäiset veloitukset		74,882.82		0		74,882.82		-		74,882.82		0		74,882.82		-

		3080 Hallinnon veloitus yksiköiltä		74,882.82		0		74,882.82		-		74,882.82		0		74,882.82		-				3080 Hallinnon veloitus yksiköiltä		74,882.82		0		74,882.82		-		74,882.82		0		74,882.82		-

		Kulut		-209,308.79		-170,665.21		-38,643.58		-22.60%		-346,736.52		-310,725.01		-36,011.51		-11.60%				Kulut		-51,016.82		-170,665.21		119,648.39		70.10%		-188,444.55		-310,725.01		122,280.46		39.40%

		Henkilöstökulut		-20,280.53		-15,552.85		-4,727.68		-30.40%		-143,189.86		-118,966.80		-24,223.06		-20.40%				Henkilöstökulut		-20,906.53		-15,552.85		-5,353.68		-34.40%		-143,815.86		-118,966.80		-24,849.06		-20.90%

		Kuukausi- ja tuntipalkat		-8,854.30		-10,548.89		1,694.59		16.10%		-95,409.60		-79,575.05		-15,834.55		-19.90%				Kuukausi- ja tuntipalkat		-8,854.30		-10,548.89		1,694.59		16.10%		-95,409.60		-79,575.05		-15,834.55		-19.90%

		5000 Kuukausipalkat		-8,854.30		-10,548.89		1,694.59		16.10%		-95,409.60		-73,016.21		-22,393.39		-30.70%				5000 Kuukausipalkat		-8,854.30		-10,548.89		1,694.59		16.10%		-95,409.60		-73,016.21		-22,393.39		-30.70%

		5010 Tuntipalkat		0		0		0		-		0		-6,558.84		6,558.84		100.00%				5010 Tuntipalkat		0		0		0		-		0		-6,558.84		6,558.84		100.00%

		Lisät ja korvaukset		-1,210.91		-859		-351.91		-41.00%		-12,516.10		-10,464.84		-2,051.26		-19.60%				Lisät ja korvaukset		-1,210.91		-859.00		-351.91		-41.00%		-12,516.10		-10,464.84		-2,051.26		-19.60%

		5110 Muut palkanlisät		-1,210.91		-859		-351.91		-41.00%		-12,516.10		-10,464.84		-2,051.26		-19.60%				5110 Muut palkanlisät		-1,210.91		-859.00		-351.91		-41.00%		-12,516.10		-10,464.84		-2,051.26		-19.60%

		Loma-ajan ja sosiaalipalkat		-8,785.00		-2,307.00		-6,478.00		-280.80%		-13,001.32		-9,018.92		-3,982.40		-44.20%				Loma-ajan ja sosiaalipalkat		-8,785.00		-2,307.00		-6,478.00		-280.80%		-13,001.32		-9,018.92		-3,982.40		-44.20%

		5310 Vuosilomakorvaukset		0		-324		324		100.00%		0		-2,991.13		2,991.13		100.00%				5310 Vuosilomakorvaukset		0.00		-324.00		324.00		100.00%		0.00		-2,991.13		2,991.13		100.00%

		5320 Lomarahat		0		-162		162		100.00%		-4,216.32		-4,206.79		-9.53		-0.20%				5320 Lomarahat		0.00		-162.00		162.00		100.00%		-4,216.32		-4,206.79		-9.53		-0.20%

		5330 Lomapalkkojen jaksotus		-8,785.00		-1,821.00		-6,964.00		-382.40%		-8,785.00		-1,821.00		-6,964.00		-382.40%				5330 Lomapalkkojen jaksotus		-8,785.00		-1,821.00		-6,964.00		-382.40%		-8,785.00		-1,821.00		-6,964.00		-382.40%

		Henkilösivukulut		-1,231.04		-1,573.87		342.83		21.80%		-20,067.87		-17,754.36		-2,313.51		-13.00%				Henkilösivukulut		-1,857.04		-1,573.87		-283.17		-18.00%		-20,693.87		-17,754.36		-2,939.51		-16.60%

		6130 Tyel-maksut		-1,910.44		-2,329.15		418.71		18.00%		-27,323.31		-24,237.41		-3,085.90		-12.70%				6130 Tyel-maksut		-2,536.44		-2,329.15		-207.29		-8.90%		-27,949.31		-24,237.41		-3,711.90		-15.30%

		6140 Työntekijäin TEL-maksut		679.4		755.28		-75.88		-10.00%		7,255.44		6,483.05		772.39		11.90%				6140 Työntekijäin TEL-maksut		679.4		755.28		-75.88		-10.00%		7,255.44		6,483.05		772.39		11.90%

		Muut henkilösivukulut		-199.28		-264.09		64.81		24.50%		-2,194.97		-2,153.63		-41.34		-1.90%				Muut henkilösivukulut		-199.28		-264.09		64.81		24.50%		-2,194.97		-2,153.63		-41.34		-1.90%

		6300 Sosiaaliturvamaksut		-77.5		-102.29		24.79		24.20%		-863.06		-832.99		-30.07		-3.60%				6300 Sosiaaliturvamaksut		-77.5		-102.29		24.79		24.20%		-863.06		-832.99		-30.07		-3.60%

		6400 Tapaturmavakuutusmaksut		-65.42		-77.33		11.91		15.40%		-726.13		-621.28		-104.85		-16.90%				6400 Tapaturmavakuutusmaksut		-65.42		-77.33		11.91		15.40%		-726.13		-621.28		-104.85		-16.90%

		6410 Työttömyysvakuutusmaksut		-201.31		-303.31		102		33.60%		-2,150.86		-2,511.49		360.63		14.40%				6410 Työttömyysvakuutusmaksut		-201.31		-303.31		102.00		33.60%		-2,150.86		-2,511.49		360.63		14.40%

		6420 Työntekijöiden työttömyysvakuutusmaksut		150.98		225.98		-75		-33.20%		1,612.33		1,871.27		-258.94		-13.80%				6420 Työntekijöiden työttömyysvakuutusmaksut		150.98		225.98		-75.00		-33.20%		1,612.33		1,871.27		-258.94		-13.80%

		6430 Ryhmähenkivakuutusmaksut		-6.03		-7.14		1.11		15.50%		-67.25		-59.14		-8.11		-13.70%				6430 Ryhmähenkivakuutusmaksut		-6.03		-7.14		1.11		15.50%		-67.25		-59.14		-8.11		-13.70%

		Poistot 		-158,917.97		-151,371.33		-7,546.64		-5.00%		-158,917.97		-151,371.33		-7,546.64		-5.00%				Poistot 		0		-151,371.33		151,371.33		100.00%		0		-151,371.33		151,371.33		100.00%

		Suunnitelman mukaiset poistot		-158,917.97		-151,371.33		-7,546.64		-5.00%		-158,917.97		-151,371.33		-7,546.64		-5.00%				Suunnitelman mukaiset poistot		0		-151,371.33		151,371.33		100.00%		0		-151,371.33		151,371.33		100.00%

		6850 Poisto muista pitkävaikutteisista menoista		-158,917.97		-151,371.33		-7,546.64		-5.00%		-158,917.97		-151,371.33		-7,546.64		-5.00%				6850 Poisto muista pitkävaikutteisista menoista		0		-151,371.33		151,371.33		100.00%		0		-151,371.33		151,371.33		100.00%

		Muut kulut		-30,110.29		-3,741.03		-26,369.26		-704.90%		-44,628.69		-40,386.88		-4,241.81		-10.50%				Muut kulut		-30,110.29		-3,741.03		-26,369.26		-704.90%		-44,628.69		-40,386.88		-4,241.81		-10.50%

		Vapaaehtoiset henkilösivukulut		-644.6		-593.05		-51.55		-8.70%		-5,852.26		-4,550.99		-1,301.27		-28.60%				Vapaaehtoiset henkilösivukulut		-644.6		-593.05		-51.55		-8.70%		-5,852.26		-4,550.99		-1,301.27		-28.60%

		7000 Henkilökunnan koulutus		0		-245.48		245.48		100.00%		-1,992.60		-2,824.80		832.2		29.50%				7000 Henkilökunnan koulutus		0		-245.48		245.48		100.00%		-1,992.60		-2,824.80		832.2		29.50%

		7020 HR:n käytössä! Henkilökunnan virkistys- ja harrastustoiminta		-394.6		-336.7		-57.9		-17.20%		-2,741.12		-1,617.56		-1,123.56		-69.50%				7020 v.2020 HR:n käytössä! Henkilökunnan virkistys- ja harrastustoiminta		-394.6		-336.7		-57.9		-17.20%		-2,741.12		-1,617.56		-1,123.56		-69.50%

		7070 Henkilökunnan lounassetelit ja -lataukset (31.12.2019 asti myös hlöstön kahvit yms)		0		-10.87		10.87		100.00%		-868.54		-108.63		-759.91		-699.50%				7070 v.2020 Henkilökunnan lounassetelit ja -lataukset (31.12.2019 asti myös hlöstön kahvit yms)		0		-10.87		10.87		100.00%		-868.54		-108.63		-759.91		-699.50%

		7160 Lahjat henkilökunnalle		-250		0		-250		-		-250		0		-250		-				7160 Lahjat henkilökunnalle		-250		0		-250		-		-250		0		-250		-

		Hallintopalvelut		-4,650.00		0		-4,650.00		-		-4,650.00		0		-4,650.00		-				Hallintopalvelut		-4,650.00		0		-4,650.00		-		-4,650.00		0		-4,650.00		-

		8410 Laki ja konsultointipalvelut		-4,650.00		0		-4,650.00		-		-4,650.00		0		-4,650.00		-				8410 Laki ja konsultointipalvelut		-4,650.00		0		-4,650.00		-		-4,650.00		0		-4,650.00		-

		Muut hallintokulut		-15.69		-667.98		652.29		97.70%		-4,323.39		-8,555.89		4,232.50		49.50%				Muut hallintokulut		-15.69		-667.98		652.29		97.70%		-4,323.39		-8,555.89		4,232.50		49.50%

		8470 ATK-kulut		0		0		0		-		0		-1,116.00		1,116.00		100.00%				8470 ATK-kulut		0.00		0.00		0.00		-		0.00		-1,116.00		1,116.00		100.00%

		8480 Jäsenmaksut		0		0		0		-		0		-1,000.00		1,000.00		100.00%				8480 Jäsenmaksut		0.00		0.00		0.00		-		0.00		-1,000.00		1,000.00		100.00%

		8500 Puhelinkulut		0		0		0		-		-89.28		-189.75		100.47		52.90%				8500 Puhelinkulut		0.00		0.00		0.00		-		-89.28		-189.75		100.47		52.90%

		8560 Rahaliikenteen kulut		0		0		0		-		-278.26		0		-278.26		-				8560 Rahaliikenteen kulut		0.00		0.00		0.00		-		-278.26		0.00		-278.26		-

		8566 Matkakulut		0		0		0		-		-128.9		-914.34		785.44		85.90%				8566 Matkakulut		0.00		0.00		0.00		-		-128.90		-914.34		785.44		85.90%

		8570 Päivärahat		0		-63		63		100.00%		-210		-300		90		30.00%				8570 Päivärahat		0.00		-63.00		63.00		100.00%		-210.00		-300.00		90.00		30.00%

		8590 Lahjat ja onnittelut		0		-7.74		7.74		100.00%		0		-65.8		65.8		100.00%				8590 Lahjat ja onnittelut		0		-7.74		7.74		100.00%		0		-65.8		65.8		100.00%

		8600 Osallistumiskulut		0		-583.65		583.65		100.00%		-1,328.41		-2,236.78		908.37		40.60%				8600 Osallistumiskulut		0		-583.65		583.65		100.00%		-1,328.41		-2,236.78		908.37		40.60%

		8620 Toimistotarvikkeet		0		0		0		-		-487.31		-318.58		-168.73		-53.00%				8620 Toimistotarvikkeet		0		0		0		-		-487.31		-318.58		-168.73		-53.00%

		8630 Lomakkeet ja painatuskulut		0		0		0		-		0		-118.38		118.38		100.00%				8630 Lomakkeet ja painatuskulut		0		0		0		-		0		-118.38		118.38		100.00%

		8644 Tapahtumakulut (sis tapahtumatarvikkeet ja -tarjoilut)		0		0		0		-		0		-25.79		25.79		100.00%				8644 Tapahtumakulut (sis tapahtumatarvikkeet ja -tarjoilut)		0		0		0		-		0		-25.79		25.79		100.00%

		8650 Kokouskulut		-15.69		-13.59		-2.1		-15.50%		-155.9		-441.84		285.94		64.70%				8650 Kokouskulut		-15.69		-13.59		-2.1		-15.50%		-155.9		-441.84		285.94		64.70%

		8655 Vapaaehtoisten toimintaraha		0		0		0		-		0		-333.49		333.49		100.00%				8655 Vapaaehtoisten toimintaraha		0		0		0		-		0		-333.49		333.49		100.00%

		8660 Vapaaehtoisten koulutus		0		0		0		-		0		0		0		-				8660 Vapaaehtoisten koulutus		0		0		0		-		0		0		0		-

		8670 Muut vieraat palvelut		0		0		0		-		-1,413.03		-1,259.18		-153.85		-12.20%				8670 Muut vieraat palvelut		0		0		0		-		-1,413.03		-1,259.18		-153.85		-12.20%

		8680 Muut hallintokulut		0		0		0		-		-232.3		-235.96		3.66		1.60%				8680 Muut hallintokulut		0		0		0		-		-232.3		-235.96		3.66		1.60%

		Korjaukset ja tarvikkeet		-24,800.00		-2,480.00		-22,320.00		-900.00%		-29,803.04		-27,280.00		-2,523.04		-9.20%				Korjaukset ja tarvikkeet		-24,800.00		-2,480.00		-22,320.00		-900.00%		-29,803.04		-27,280.00		-2,523.04		-9.20%

		8760 Kalustohankinnat ja tarvikkeet		0		0		0		-		-43.04		0		-43.04		-				8760 Kalustohankinnat ja tarvikkeet		0		0		0		-		-43.04		0		-43.04		-

		8810 Suunnittelu- ja konsulttityöt		-24,800.00		-2,480.00		-22,320.00		-900.00%		-29,760.00		-27,280.00		-2,480.00		-9.10%				8810 Suunnittelu- ja konsulttityöt		-24,800.00		-2,480.00		-22,320.00		-900.00%		-29,760.00		-27,280.00		-2,480.00		-9.10%

		Sijoitus- ja rahoitustoiminta		0		0		0		- 		0		-1.84		1.84		100.00%				Sijoitus- ja rahoitustoiminta		0		0		0		- 		0		-1.84		1.84		100.00%

		Kulut		0		0		0		-		0		-1.84		1.84		100.00%				Kulut		0		0		0		-		0		-1.84		1.84		100.00%

		Korkokulut		0		0		0		-		0		-1.84		1.84		100.00%				Korkokulut		0		0		0		-		0		-1.84		1.84		100.00%

		9490 Korkokulut ostoveloista		0		0		0		-		0		-1.84		1.84		100.00%				9490 Korkokulut ostoveloista		0		0		0		-		0		-1.84		1.84		100.00%

		Tilikauden tulos 		-133,162.95		-169,479.46		36,316.51		21.40%		-257,392.89		-305,471.15		48,078.26		15.70%				Tilikauden tulos 		25,129.02		-169,479.46		194,608.48		114.80%		-99,100.92		-305,471.15		206,370.23		67.60%

		Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 		-133,162.95		-169,479.46		36,316.51		21.40%		-257,392.89		-305,471.15		48,078.26		15.70%				Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 		25,129.02		-169,479.46		194,608.48		114.80%		-99,100.92		-305,471.15		206,370.23		67.60%



																						Tuloslaskelma

		Tuloslaskelma																				Hakuehdot		Piilota				ei huomioida sisäistä tuottoa!

		Hakuehdot		Piilota		Ei huomioida poistoja, eikä sisäistä tuottoa!																Päivämääräväli:		1.12.2019 - 31.12.2019

		Päivämääräväli:		1.12.2019 - 31.12.2019																		Laskentakohteet:		Kustannuspaikat,     695 Kiinteistötoiminta								-318,582.06		-217,172.93		kiint.toimintojen henk.kulut

		Laskentakohteet:		Kustannuspaikat,     693 Asuntopalvelu																		Tallenna raportti pikalinkiksi										-87,477.94

Tarja Toivanen: Tarja Toivanen:
tästä vähennetty sisäinen veloitus		-32,728.11		kiint.toimintojen muut kuin henk.kulut

				Kustannuspaikat,         694 Jäsenpalvelut, palvelupisteet																		Sulje kaikki

		Tallenna raportti pikalinkiksi																				Kopioi leikepöydälle

		Laajenna kaikki

		Kopioi leikepöydälle																				Aalto-yliopiston ylioppilaskunta		Jaksolta								Tilikauden alusta

																								1.12.2019 - 31.12.2019		1.12.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%		1.1.2019 - 31.12.2019		1.1.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%

		Aalto-yliopiston ylioppilaskunta		Jaksolta								Tilikauden alusta										Tuloslaskelma

				1.12.2019 - 31.12.2019		1.12.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%		1.1.2019 - 31.12.2019		1.1.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%				Varsinainen toiminta		-838.86		-8,451.89		7,613.03		90.10%		-115,069.81		-78,352.55		-36,717.26		-46.90%

		Tuloslaskelma																				Sisäiset veloitukset		29,049.12		0		29,049.12		-		29,049.12		0		29,049.12		-

		Varsinainen toiminta		-107,118.38		-183,584.82		76,466.44		41.70%		-362,840.93		-443,823.10		80,982.17		18.20%				3080 Hallinnon veloitus yksiköiltä		29,049.12		0		29,049.12		-		29,049.12		0		29,049.12		-

		Muut tuotot		1,268.02		1,190.75		77.27		6.50%		14,750.81		6,440.95		8,309.86		129.00%				Kulut		-29,887.98		-8,451.89		-21,436.09		-253.60%		-144,118.93		-78,352.55		-65,766.38		-83.90%

		Sisäiset veloitukset		74,882.82		0		74,882.82		-		74,882.82		0		74,882.82		-				Henkilöstökulut		-5,330.69		-4,774.85		-555.84		-11.60%		-62,596.41		-49,725.17		-12,871.24		-25.90%

		Kulut		-183,269.22		-184,775.57		1,506.35		0.80%		-452,474.56		-450,264.05		-2,210.51		-0.50%				Kuukausi- ja tuntipalkat		-3,466.37		-2,486.16		-980.21		-39.40%		-40,706.05		-30,894.54		-9,811.51		-31.80%

		Sijoitus- ja rahoitustoiminta		0		0		0		- 		0		-1.84		1.84		100.00%				5000 Kuukausipalkat		-2,298.88		-2,262.54		-36.34		-1.60%		-27,483.76		-27,143.16		-340.6		-1.30%

		Kulut		0		0		0		-		0		-1.84		1.84		100.00%				5010 Tuntipalkat		-1,167.49		-223.62		-943.87		-422.10%		-13,222.29		-3,751.38		-9,470.91		-252.50%

		Tilikauden tulos 		-107,118.38		-183,584.82		76,466.44		41.70%		-362,840.93		-443,824.94		80,984.01		18.20%				Lisät ja korvaukset		-549.43		-540.75		-8.68		-1.60%		-7,207.45		-7,355.16		147.71		2.00%

		Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 		-107,118.38		-183,584.82		76,466.44		41.70%		-362,840.93		-443,824.94		80,984.01		18.20%				5100 Ylityönlisät		0		0		0		-		-646.87		-891.8		244.93		27.50%

																						5110 Muut palkanlisät		-549.43		-540.75		-8.68		-1.60%		-6,560.58		-6,463.36		-97.22		-1.50%

																						Palkkiot		-230.34		-185.74		-44.6		-24.00%		-743.85		-336.68		-407.17		-120.90%

																						5200 Palkkiot		0		0		0		-		0		-150.94		150.94		100.00%

																						5205 Palkkiot linnanisännät		-68.27		-49.17		-19.1		-38.80%		-178.28		-49.17		-129.11		-262.60%

																						5206 Palkkiot asuntotoimikunta		-94.82		-136.57		41.75		30.60%		-94.82		-136.57		41.75		30.60%

																						5208 Luottamushenkilöpalkkio		-67.25		0		-67.25		-		-470.75		0		-470.75		-

																						Loma-ajan ja sosiaalipalkat		-249		-1,250.00		1,001.00		80.10%		-3,820.52		-3,420.28		-400.24		-11.70%

																						5310 Vuosilomakorvaukset		0		0		0		-		-960.83		-101.26		-859.57		-848.90%

																						5320 Lomarahat		0		0		0		-		-2,531.19		-2,069.02		-462.17		-22.30%

																						5330 Lomapalkkojen jaksotus		-249		-1,250.00		1,001.00		80.10%		-249		-1,250.00		1,001.00		80.10%

																						5350 Muut sosiaalipalkat		0		0		0		-		-79.5		0		-79.5		-

																						Henkilösivukulut		-750.69		-238.95		-511.74		-214.20%		-9,082.98		-6,811.78		-2,271.20		-33.30%

																						6130 Tyel-maksut		-1,025.81		-473.21		-552.6		-116.80%		-13,117.44		-9,971.83		-3,145.61		-31.50%

																						6140 Työntekijäin TEL-maksut		275.12		234.26		40.86		17.40%		4,034.46		3,160.05		874.41		27.70%

																						Muut henkilösivukulut		-84.86		-73.25		-11.61		-15.80%		-1,035.56		-906.73		-128.83		-14.20%

																						6300 Sosiaaliturvamaksut		-31.43		-26.03		-5.4		-20.70%		-400.22		-348.91		-51.31		-14.70%

																						6400 Tapaturmavakuutusmaksut		-23.34		-20.88		-2.46		-11.80%		-335.2		-264.93		-70.27		-26.50%

																						6410 Työttömyysvakuutusmaksut		-79.35		-81.92		2.57		3.10%		-1,039.01		-1,039.28		0.27		0.00%

																						6420 Työntekijöiden työttömyysvakuutusmaksut		51.41		57.51		-6.1		-10.60%		769.82		770.83		-1.01		-0.10%

																						6430 Ryhmähenkivakuutusmaksut		-2.15		-1.93		-0.22		-11.40%		-30.95		-24.44		-6.51		-26.60%

																						Muut kulut		-24,557.29		-3,677.04		-20,880.25		-567.90%		-81,522.52		-28,627.38		-52,895.14		-184.80%

																						Vapaaehtoiset henkilösivukulut		315.42		-793.62		1,109.04		139.70%		-4,587.74		-2,287.56		-2,300.18		-100.60%

																						7000 Henkilökunnan koulutus		-452.88		0		-452.88		-		-1,186.96		0		-1,186.96		-

																						7020 v.2020 HR:n käytössä! Henkilökunnan virkistys- ja harrastustoiminta		317.4		-603.11		920.51		152.60%		-2,419.18		-1,912.20		-506.98		-26.50%

																						7050 Työterveyshuolto		0		0		0		-		-100		0		-100		-

																						7070 v.2020 Henkilökunnan lounassetelit ja -lataukset (31.12.2019 asti myös hlöstön kahvit yms)		700.9		-190.51		891.41		467.90%		-241.24		-375.36		134.12		35.70%

																						7160 Lahjat henkilökunnalle		-250		0		-250		-		-360.36		0		-360.36		-

																						7170 Muut henkilösivukulut		0		0		0		-		-280		0		-280		-

																						Hallintopalvelut		-24,490.00		0		-24,490.00		-		-27,782.20		-103.92		-27,678.28		-

																						8380 Taloushallintopalvelut		-10,986.40		0		-10,986.40		-		-10,986.40		0		-10,986.40		-

																						8410 Laki ja konsultointipalvelut		-13,503.60		0		-13,503.60		-		-15,983.60		0		-15,983.60		-

																						8430 Muut hallintopalvelut		0		0		0		-		-812.2		0		-812.2		-

																						8440 Viranomaismaksut		0		0		0		-		0		-103.92		103.92		100.00%

																						Muut hallintokulut		-382.71		-1,468.86		1,086.15		73.90%		-36,147.42		-24,219.33		-11,928.09		-49.30%

																						8450 Kirjat ja lehdet		-192.2		-249.5		57.3		23.00%		-661.2		-909.47		248.27		27.30%

																						8470 ATK-kulut		0		-980.4		980.4		100.00%		-9,084.08		-5,809.68		-3,274.40		-56.40%

																						8480 Jäsenmaksut		0		0		0		-		-2,920.00		-2,920.00		0		0.00%

																						8500 Puhelinkulut		0		0		0		-		-33.75		0		-33.75		-

																						8566 Matkakulut		-129.92		-11.1		-118.82		-1070.50%		-260.59		-3,182.42		2,921.83		91.80%

																						8575 Kilometrikorvaukset		0		0		0		-		-43.43		-78.24		34.81		44.50%

																						8580 Autokulut, talousjohtaja		0		0		0		-		0		-12.5		12.5		100.00%

																						8590 Lahjat ja onnittelut		0		0		0		-		0		-2,860.20		2,860.20		100.00%

																						8600 Osallistumiskulut		0		-110		110		100.00%		0		-363.96		363.96		100.00%

																						8620 Toimistotarvikkeet		0		0		0		-		-31.22		-9.31		-21.91		-235.30%

																						8622 ÄLÄ KÄYTÄ Tapahtumatarvikkeet, KÄYTÄ TILIÄ 8644		0		0		0		-		0		0		0		-

																						8644 Tapahtumakulut (sis tapahtumatarvikkeet ja -tarjoilut)		0		-57.44		57.44		100.00%		0		-567.19		567.19		100.00%

																						8650 Kokouskulut		-7.9		-60.42		52.52		86.90%		-713.56		-475.84		-237.72		-50.00%

																						8660 Vapaaehtoisten koulutus		0		0		0		-		0		-793.6		793.6		100.00%

																						8670 Muut vieraat palvelut		-40.29		0		-40.29		-		-22,303.44		-6,102.94		-16,200.50		-265.50%

																						8680 Muut hallintokulut		-12.4		0		-12.4		-		-96.15		-133.98		37.83		28.20%

																						Korjaukset ja tarvikkeet		0		-1,414.56		1,414.56		100.00%		-13,005.16		-2,016.57		-10,988.59		-544.90%

																						8760 Kalustohankinnat ja tarvikkeet		0		-1,294.56		1,294.56		100.00%		-3,220.28		-1,582.23		-1,638.05		-103.50%

																						8770 Käyttötarvikkeet		0		-120		120		100.00%		-582.73		-288.27		-294.46		-102.10%

																						8810 Suunnittelu- ja konsulttityöt		0		0		0		-		-8,998.31		0		-8,998.31		-

																						8840 Muut vierailla suoritettavat työt		0		0		0		-		-203.84		-146.07		-57.77		-39.50%

																						Sijoitus- ja rahoitustoiminta		0		0		0		- 		-10.35		0		-10.35		- 

																						Kulut		0		0		0		-		-10.35		0		-10.35		-

																						Korkokulut		0		0		0		-		-10.35		0		-10.35		-

																						9490 Korkokulut ostoveloista		0		0		0		-		-0.35		0		-0.35		-

																						9610 Perimiskulut		0		0		0		-		-10		0		-10		-

																						Tilikauden tulos 		-838.86		-8,451.89		7,613.03		90.10%		-115,080.16		-78,352.55		-36,727.61		-46.90%

																						Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 		-838.86		-8,451.89		7,613.03		90.10%		-115,080.16		-78,352.55		-36,727.61		-46.90%
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690 Tukitoiminnot yht (ent. Talouststo yht)  1 EUR
						Kuukausi										Kumulatiivinen																Vuosi		Vuosi		Vuosi

								6.2020										1-6.2020																Ennuste		Budjetti		Edellinen vuosi Toteuma

								Toteuma				Budjetti		Edellinen vuosi Toteuma				Toteuma				Budjetti		%
Toteuma / 
Budjetti		
 Edellinen vuosi Toteuma				%
Toteuma / 
Edellinen vuosi Toteuma				Toteuma + 
Budjetti		1-12.2020		1-12.2019

								EUR		%		EUR		EUR		%		EUR		%		EUR		EUR		EUR		%		EUR		%		EUR		EUR		EUR		%

		

		VARSINAINEN TOIMINTA

		Varsinaisen toiminnan tuotot		Vuokrat		3010 - Laite- ja tarvikevuokrat																				-217

																										-217

				Muut tuotot		3058 - Kopio- ja postimaksutuotot								45				408								272				150.2				408				557

						3059 - Saadut korvaukset		13				4,167		5,167				4,156				25,000		16.6		25,289				16.4				29,156		50,000		57,967

						3060 - Muut tuotot								60				20								221				9.1				20				423

								13				4,167		5,272				4,584				25,000		18.3		25,781				17.8				29,584		50,000		58,948

				Sisäiset veloitukset		3080 - Hallinnon veloitus alv 0%		4,021						52,378				20,105								314,268				6.4				20,105				771,701

								4,021						52,378				20,105								314,268				6.4				20,105				771,701

								4,034				4,167		57,650				24,689				25,000		98.8		339,832				7.3				49,689		50,000		830,649

		Varsinaisen toiminnan kulut		Henkilöstökulut		Palkat ja palkkiot		19,238				22,127		22,558				102,935				132,763		77.5		114,194				90.1				235,698		265,525		219,972

						5000 - Kuukausipalkat		19,238				22,127		22,558				99,768				132,763		75.1		114,194				87.4				232,530		265,525		217,805

						5010 - Tuntipalkat												3,167																3,167				2,168

						Lisät ja korvaukset								2,228												13,237												26,676

						5110 - Muut palkanlisät								2,228												13,237												26,676

						Loma-ajan ja sosiaalipalkat		2,482				10,068		11,337				13,154				11,728		112.2		11,337				116.0				15,145		13,719		13,533

						5310 - Vuosilomakorvaukset						332						7,853				1,992		394.3										9,844		3,983		3,248

						5320 - Lomarahat		8,808				9,736		11,337				11,627				9,736		119.4		11,337				102.6				11,627		9,736		12,961

						5330 - Lomapalkkojen jaksotus		-6,326										-6,326																-6,326				-2,677

						Luontoisedut		40						795				200								4,770				4.2				200				5,030

						5420 - Autoedut								755												4,530												4,530

						5430 - Puhelinedut		40						40				200								240				83.5				200				500

						Luontoisetujen vastatili		-40						-795				-200								-4,770				4.2				-200				-5,030

						5990 - Luontoisetujen vastatili		-40						-795				-200								-4,770				4.2				-200				-5,030

						Henkilösivukulut		5,634				3,944		8,401				26,149				23,666		110.5		34,746				75.3				49,815		47,332		60,714

						6130 - Tyel-maksut		6,376				3,944		9,304				27,987				23,666		118.3		36,220				77.3				51,653		47,332		65,910

						6140 - Työntekijäin TEL-maksut		-2,163						-2,576				-9,219								-10,164				90.7				-9,219				-18,870

						6170 - Eläkkeet		1,421						1,674				7,380								8,690				84.9				7,380				13,675

						Muut henkilösivukulut		717				794		731				4,978				4,761		104.6		2,842				175.2				9,739		9,522		5,304

						6300 - Sosiaaliturvamaksut		376				312		284				1,643				1,871		87.8		1,105				148.6				3,514		3,742		2,063

						6400 - Tapaturmavakuutusmaksut		197				482		240				2,706				2,890		93.6		933				290.0				5,596		5,780		1,741

						6410 - Työttömyysvakuutusmaksut		476						738				2,076								2,871				72.3				2,076				5,358

						6420 - Työntekijöiden työttömyysvakuutusmaksut		-351						-554				-1,533								-2,153				71.2				-1,533				-4,019

						6430 - Ryhmähenkivakuutusmaksut		20						22				86								86				99.6				86				161

								28,072				36,933		45,256				147,215				172,917		85.1		176,356				83.5				310,396		336,098		326,200

				Muut kulut		Vapaaehtoiset henkilösivukulut		606				1,751		4,552				5,835				10,506		55.5		27,512				21.2				16,340		21,011		46,315

						7000 - Henkilökunnan koulutus						292						37				1,750		2.1										1,787		3,500		414

						7010 - Tiimipalaverit ja -virkistys + osallistumismaksut juhliin (tili tuli käyttöön v.2020)						100						178				600		29.7										778		1,200

						7020 - HR:n käytössä! Henkilökunnan virkistys- ja harrastustoiminta		50				146		937				1,127				875		128.8		4,181				27.0				2,002		1,750		4,620

						7040 - Siv.palv.miesten asunnot						625		988								3,750				5,185								3,750		7,500		9,736

						7050 - Työterveyshuolto		283				350		1,377				3,531				2,100		168.1		9,522				37.1				5,631		4,200		18,480

						7070 - Henkilökunnan lounassetelit ja -lataukset (31.12.2019 asti myös hlöstön kahvit yms)		273				51		1,250				890				306		291.4		8,214				10.8				1,196		611		12,323

						7110 - Kahvitarvikkeet/ hedelmät yms. (tili tuli käyttöön v.2020)						42										250												250		500

						7120 - Virikesetelit ja -lataukset (tili tuli käyttöön v.2020. Ennen sis.tiliin 7020)						115										688												688		1,375

						7160 - Lahjat henkilökunnalle						31						72				188		38.4		410				17.6				260		375		600

						7170 - Muut henkilösivukulut																																142

						Käyttö- ja huoltosopimukset																																500

						7340 - Muut käyttö- ja huoltopalvelut																																500

						Sähkö																				34												34

						7830 - Huonesähkö																				34												34

						Vakuutukset						446						5,099				2,675		190.6		3,417				149.2				7,774		5,350		5,240

						8000 - Irtaimistovakuutukset						75						753				450		167.4		854				88.2				1,203		900		854

						8020 - Vastuuvakuutukset						292						3,607				1,750		206.1		1,823				197.8				5,357		3,500		3,646

						8030 - Muut vakuutukset						29						265				175		151.5		265				100.0				440		350		265

						8040 - Matkustajavakuutus						50						474				300		158.0		475				99.8				774		600		475

						Vuokrat ja vastikkeet						5,000		4,811								30,000				28,866								30,000		60,000		57,732

						8050 - Huoneistovuokrat						5,000		4,811								30,000				28,866								30,000		60,000		57,732

						Hallintopalvelut		5,596				9,016		6,609				70,985				54,095		131.2		53,386				133.0				125,080		108,189		108,269

						8380 - Taloushallintopalvelut		5,596				5,833		5,984				45,189				35,000		129.1		32,276				140.0				80,189		70,000		67,571

						8390 - Tilintarkastuspalvelut						2,500						16,120				15,000		107.5		19,294				83.5				31,120		30,000		34,879

						8410 - Laki ja konsultointipalvelut						216						7,626				1,295		589.1										8,921		2,589		2,257

						8420 - Perintä- ja luottotietopalvelut						83						242				500		48.4		567				42.6				742		1,000		744

						8430 - Muut hallintopalvelut						333		624				1,557				2,000		77.8		1,249				124.7				3,557		4,000		2,712

						8440 - Viranomaismaksut						50						252				300		84.0										552		600		105

						Muut hallintokulut		1,811				3,383		3,984				33,594				20,299		165.5		30,610				109.7				53,892		40,597		65,541

						8450 - Kirjat ja lehdet		34				42		597				205				250		81.8		868				23.6				455		500		1,276

						8470 - ATK-kulut						42						1,108				250		443.4		1,045				106.0				1,358		500		1,045

						8480 - Jäsenmaksut						58						700				350		200.0		690				101.4				1,050		700		690

						8500 - Puhelinkulut		162				417		347				533				2,500		21.3		2,762				19.3				3,033		5,000		6,092

						8530 - Tietoverkkopalvelut						83						322				500		64.5		322				100.0				822		1,000		322

						8540 - Postikulut		18				208		117				353				1,250		28.3		916				38.6				1,603		2,500		1,842

						8557 - Paytrail-maksut		122										464																464

						8558 - Pankki- ja luottokorttiprovisiot		29				453		423				1,984				2,720		73.0		2,173				91.3				4,704		5,440		6,953

						8560 - Rahaliikenteen kulut		550				583		679				3,920				3,500		112.0		5,092				77.0				7,420		7,000		9,135

						8562 - Polttoainekulut								587												843												843

						8566 - Matkakulut						83		100				14				500		2.8		191				7.3				514		1,000		340

						8570 - Päivärahat 		647				138		445				5,737				829		692.5		3,218				178.3				6,566		1,657		6,127

						8575 - Kilometrikorvaukset						17						28				100		28.0										128		200

						8580 - Autokulut, talousjohtaja								434												5,362												9,874

						8590 - Lahjat ja onnittelut						50		184								300				401								300		600		923

						8595 - Ohjelmatoimistokulut		249										249																249

						8600 - Osallistumiskulut												250																250				160

						8620 - Toimistotarvikkeet						42										250				52								250		500		93

						8644 - Tapahtumakulut (sis tapahtumatarvikkeet ja -tarjoilut)						83		40				39				500		7.9		40				98.2				539		1,000		40

						8650 - Kokouskulut						250		-12				588				1,500		39.2		1,477				39.8				2,088		3,000		4,135

						8665 - Maksetut myyntiprovisiot																				0												0

						8670 - Muut vieraat palvelut						833		36				16,505				5,000		330.1		5,078				325.0				21,505		10,000		15,381

						8680 - Muut hallintokulut								7				265								78				339.8				265				270

						8692 - IT-laitehankinnat 												328																328

						Korjaukset ja tarvikkeet																				311												3,178

						8760 - Kalustohankinnat ja tarvikkeet																				14												14

						8810 - Suunnittelu- ja konsulttityöt																				298												3,125

						8840 - Muut vierailla suoritettavat työt																																40

								8,013				19,596		19,956				115,513				117,574		98.2		144,137				80.1				233,086		235,147		286,809

				Poistot ja arvonalentumiset		Suunnitelman mukaiset poistot																																3,077

						6870 - Poisto koneista ja kalustosta																																3,077

																																						3,077

								36,085				56,528		65,212				262,728				290,491		90.4		320,492				82.0				543,482		571,245		616,085

		VARSINAINEN TOIMINTA YHT.						-32,050				-52,362		-7,562				-238,039				-265,491		89.7		19,340				-1,230.8				-493,793		-521,245		214,564

		

		VARAINHANKINTA

		

		TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ						-32,050				-52,362		-7,562				-238,039				-265,491		89.7		19,340				-1,230.8				-493,793		-521,245		214,564

		

		SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA

		Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot		Korkotuotot		9170 - Korkotuotot myyntisaamisista																				439												463

						9250 - Muut korkotuotot																																0

																										439												463

																										439												463

		Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulut		Muut rahoituskulut		9490 - Korkokulut ostoveloista								29				17								29				59.0				17				32

						9550 - Muut korkokulut																				2												44

						9610 - Perimiskulut								52				62								950				6.5				62				1,622

														81				79								982				8.1				79				1,698

														81				79								982				8.1				79				1,698

		SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA YHT.												-81				-79								-543				14.6				-79				-1,235

		

		SATUNNAISET ERÄT

		

		

		TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ						-32,050				-52,362		-7,643				-238,118				-265,491		89.7		18,797				-1,266.8				-493,872		-521,245		213,329

		

		

		







AYY-P Oy kp 10

		AYY-Palvelu Oy

												EUR		EUR																				2019		2018

												-46,216.76		-68,251.05		TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 														Koko Yrppä				14,103.92		19,908.62

		Tuloslaskelma		Ei muutoksia helmikuun 2020 jälkeen																				Tuloslaskelma

		Hakuehdot		Piilota																				Hakuehdot		Piilota

		Päivämääräväli:		1.12.2019 - 31.12.2019																				Päivämääräväli:		1.12.2019 - 31.12.2019

		Laskentakohteet:		Otsikko , 10 AINO - lehti																				Laskentakohteet:		Otsikko , 10 AINO - lehti								-50,404.79		-74,613.33		Aino-lehden kulut

		Tallenna raportti pikalinkiksi																						Tallenna raportti pikalinkiksi

		Laajenna kaikki																						Sulje kaikki

		Kopioi leikepöydälle																						Kopioi leikepöydälle



		AYY-Palvelu Oy		Jaksolta								Tilikauden alusta												AYY-Palvelu Oy		Jaksolta								Tilikauden alusta

				1.12.2019 - 31.12.2019		1.12.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%		1.1.2019 - 31.12.2019		1.1.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%								1.12.2019 - 31.12.2019		1.12.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%		1.1.2019 - 31.12.2019		1.1.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%

		Tuloslaskelma																						Tuloslaskelma

		Myyntituotot		0.00		0.00		0.00		- 		4,804.03		8,254.03		-3,450.00		-41.80%						Myyntituotot		0		0		0		- 		4,804.03		8,254.03		-3,450.00		-41.80%

		Yleiset myyntitilit		0.00		0.00		0.00		-		4,804.03		8,254.03		-3,450.00		-41.80%						Yleiset myyntitilit		0		0		0		-		4,804.03		8,254.03		-3,450.00		-41.80%

		L I I K E V A I H T O 		0.00		0.00		0.00		- 		4,804.03		8,254.03		-3,450.00		-41.80%						3043 Ilmoitusmyynti, Aino-lehti, alv 24 %, 1.1.2013		0		0		0		-		4,804.03		8,254.03		-3,450.00		-41.80%

		BRUTTOTULOS 		0.00		0.00		0.00		- 		4,804.03		8,254.03		-3,450.00		-41.80%						L I I K E V A I H T O 		0		0		0		- 		4,804.03		8,254.03		-3,450.00		-41.80%

		Henkilöstökulut		0.00		-6,181.63		6,181.63		100.00%		-26,202.46		-51,044.74		24,842.28		48.70%						BRUTTOTULOS 		0		0		0		- 		4,804.03		8,254.03		-3,450.00		-41.80%

		Palkat ja palkkiot		0.00		-5,584.90		5,584.90		100.00%		-23,037.73		-43,391.79		20,354.06		46.90%						Henkilöstökulut		0		-6,181.63		6,181.63		100.00%		-26,202.46		-51,044.74		24,842.28		48.70%

		Henkilösivukulut		0.00		-596.73		596.73		100.00%		-3,164.73		-7,652.95		4,488.22		58.60%						Palkat ja palkkiot		0		-5,584.90		5,584.90		100.00%		-23,037.73		-43,391.79		20,354.06		46.90%

		Liiketoiminnan muut kulut		-382.80		-1,910.57		1,527.77		80.00%		-24,818.33		-25,460.34		642.01		2.50%						Työntekijöiden palkat ja palkkiot		0		-5,584.90		5,584.90		100.00%		-23,037.73		-43,391.79		20,354.06		46.90%

		Vapaaehtoiset henkilösivukulut		-328.00		0.00		-328		-		-194.40		0.00		-194.40		-						Työssäoloajan normaalipalkat		0		-2,864.90		2,864.90		100.00%		-13,155.96		-34,378.80		21,222.84		61.70%

		Myyntikulut		0		0		0		-		-616		-1,891.75		1,275.75		67.40%						5000 Työntekijäpalkat		0		-2,864.90		2,864.90		100.00%		-13,155.96		-34,378.80		21,222.84		61.70%

		Muut hallintokulut		-54.8		-1,910.57		1,855.77		97.10%		-24,007.93		-23,568.59		-439.34		-1.90%						Lisät ja korvaukset		0		-2,720.00		2,720.00		100.00%		-5,590.00		-7,260.00		1,670.00		23.00%

		L I I K E V O I T T O ( - T A P P I O ) 		-382.80		-8,092.20		7,709.40		95.30%		-46,216.76		-68,251.05		22,034.29		32.30%						5130 Muut ennakonpidätyksen alaiset korvaukset		0		-2,720.00		2,720.00		100.00%		-5,590.00		-7,260.00		1,670.00		23.00%

		TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 		-382.80		-8,092.20		7,709.40		95.30%		-46,216.76		-68,251.05		22,034.29		32.30%						Loma-ajan ja sosiaalipalkat		0		0		0		-		-4,291.77		-1,752.99		-2,538.78		-144.80%

		TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 		-382.80		-8,092.20		7,709.40		95.30%		-46,216.76		-68,251.05		22,034.29		32.30%						5310 Vuosilomakorvaukset		0		0		0		-		-3,989.84		-320.53		-3,669.31		-1144.80%

																								5320 Lomaltapaluurahat		0		0		0		-		-301.93		-1,432.46		1,130.53		78.90%

																								Henkilösivukulut		0		-596.73		596.73		100.00%		-3,164.73		-7,652.95		4,488.22		58.60%

																								Eläkekulut		0		-542.88		542.88		100.00%		-2,751.50		-6,960.62		4,209.12		60.50%

																								Eläkevakuutusmaksut		0		-542.88		542.88		100.00%		-2,751.50		-6,960.62		4,209.12		60.50%

																								6130 TyEL-maksut		0		-724.81		724.81		100.00%		-3,929.25		-9,255.09		5,325.84		57.50%

																								6140 Työntekijäin TyEL-maksut		0		181.93		-181.93		-100.00%		1,177.75		2,294.47		-1,116.72		-48.70%

																								Muut henkilösivukulut		0		-53.85		53.85		100.00%		-413.23		-692.33		279.1		40.30%

																								Sosiaaliturvamaksut		0		-24.63		24.63		100.00%		-125.87		-310.65		184.78		59.50%

																								6300 Sosiaaliturvamaksut		0		-24.63		24.63		100.00%		-125.87		-310.65		184.78		59.50%

																								Pakolliset vakuutusmaksut		0		-29.22		29.22		100.00%		-287.36		-381.68		94.32		24.70%

																								6400 Tapaturmavakuutusmaksut		0		-8.59		8.59		100.00%		-178.7		-109.7		-69		-62.90%

																								6410 Työttömyysvakuutusmaksut		0		-73.05		73.05		100.00%		-354.45		-932.79		578.34		62.00%

																								6420 Työntekijöiden työttömyysvakuutusmaksut		0		54.43		-54.43		-100.00%		261.72		686.48		-424.76		-61.90%

																								6430 Ryhmähenkivakuutusmaksut		0		-2.01		2.01		100.00%		-15.93		-25.67		9.74		37.90%

																								Liiketoiminnan muut kulut		-382.8		-1,910.57		1,527.77		80.00%		-24,818.33		-25,460.34		642.01		2.50%

																								Vapaaehtoiset henkilösivukulut		-328		0		-328		-		-194.4		0		-194.4		-

																								7020 Virkistys- ja harrastustoiminta		-150		0		-150		-		-150		0		-150		-

																								7070 Henkilökunnan ruokailu / lounassetelit		-178		0		-178		-		-44.4		0		-44.4		-

																								Myyntikulut		0		0		0		-		-616		-1,891.75		1,275.75		67.40%

																								8000 Maksetut myyntiprovisiot		0		0		0		-		-616		-1,891.75		1,275.75		67.40%

																								Muut hallintokulut		-54.8		-1,910.57		1,855.77		97.10%		-24,007.93		-23,568.59		-439.34		-1.90%

																								8540 Posti- ja lähettikulut		-34.8		-311.57		276.77		88.80%		-950.67		-1,187.76		237.09		20.00%

																								8631 Aino-lehden painatuskulut		0		0		0		-		-5,969.70		-13,534.34		7,564.64		55.90%

																								8632 Muut vieraat palvelut		0		-1,500.00		1,500.00		100.00%		-1,500.00		-5,244.39		3,744.39		71.40%

																								8633 Aino-lehti, muut kulut		0		-99		99		100.00%		-15,567.56		-3,602.10		-11,965.46		-332.20%

																								8650 Kokous- ja neuvottelukulut		-20		0		-20		-		-20		0		-20		-

																								L I I K E V O I T T O ( - T A P P I O ) 		-382.8		-8,092.20		7,709.40		95.30%		-46,216.76		-68,251.05		22,034.29		32.30%

																								TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 		-382.8		-8,092.20		7,709.40		95.30%		-46,216.76		-68,251.05		22,034.29		32.30%

																								TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 		-382.8		-8,092.20		7,709.40		95.30%		-46,216.76		-68,251.05		22,034.29		32.30%

																								Tuloslaskelma

																								Hakuehdot		Piilota

																								Päivämääräväli:		1.12.2019 - 31.12.2019

																								Laskentakohteet:		Kustannuspaikat,         103 Yritysyhteistyö

																								Tallenna raportti pikalinkiksi

																								Laajenna kaikki

																								Kopioi leikepöydälle

																								Aalto-yliopiston ylioppilaskunta		Jaksolta								Tilikauden alusta

																										1.12.2019 - 31.12.2019		1.12.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%		1.1.2019 - 31.12.2019		1.1.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%

																								Tuloslaskelma

																								Varsinainen toiminta		7,810.49		-3,620.66		11,431.15		315.70%		9,915.89		13,546.34		-3,630.45		-26.80%

																								Muut tuotot		14,625.00		1,060.00		13,565.00		1279.70%		81,275.00		92,812.00		-11,537.00		-12.40%

																								Kulut		-6,814.51		-4,680.66		-2,133.85		-45.60%		-71,359.11		-79,265.66		7,906.55		10.00%

																								Tilikauden tulos 		7,810.49		-3,620.66		11,431.15		315.70%		9,915.89		13,546.34		-3,630.45		-26.80%

																								Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 		7,810.49		-3,620.66		11,431.15		315.70%		9,915.89		13,546.34		-3,630.45		-26.80%





AYY-P Oy kp 30

		AYY-Palvelu Oy

												EUR		EUR

												275,205.46		47,106.89		TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 

												537,136.18		218,655.38		BRUTTOTULOS 

		Tuloslaskelma																				Tuloslaskelma

		Hakuehdot		Piilota																		Hakuehdot		Piilota

		Päivämääräväli:		1.12.2019 - 31.12.2019																		Päivämääräväli:		1.12.2019 - 31.12.2019

		Laskentakohteet:		Otsikko , 30 Isännöinti																		Laskentakohteet:		Otsikko , 30 Isännöinti

		Tallenna raportti pikalinkiksi		Lomapalkkavarauksen muutos on kirjattu ilman kp:ta. Kulu ei näy tässä.																		Tallenna raportti pikalinkiksi

		Laajenna kaikki		Vuoden 2018 varauksen purku + vuoden 2019 varaus = 12.598,32 euroa (ei siis näy tällä raportilla).																		Sulje kaikki

		Kopioi leikepöydälle																				Kopioi leikepöydälle



		AYY-Palvelu Oy		Jaksolta								Tilikauden alusta										AYY-Palvelu Oy		Jaksolta								Tilikauden alusta

				1.12.2019 - 31.12.2019		1.12.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%		1.1.2019 - 31.12.2019		1.1.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%						1.12.2019 - 31.12.2019		1.12.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%		1.1.2019 - 31.12.2019		1.1.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%

		Tuloslaskelma																				Tuloslaskelma

		Myyntituotot		313,308.60		17,408.38		295,900.22		1699.80%		537,136.18		218,655.38		318,480.80		145.70%				Myyntituotot		313,308.60		17,408.38		295,900.22		1699.80%		537,136.18		218,655.38		318,480.80		145.70%

		Yleiset myyntitilit		313,308.60		17,408.38		295,900.22		1699.80%		537,136.18		218,655.38		318,480.80		145.70%				Yleiset myyntitilit		313,308.60		17,408.38		295,900.22		1699.80%		537,136.18		218,655.38		318,480.80		145.70%

		L I I K E V A I H T O 		313,308.60		17,408.38		295,900.22		1699.80%		537,136.18		218,655.38		318,480.80		145.70%				3051 Isännöintipalvelut, konsernin sisäinen		294,487.63		17,408.38		277,079.25		1591.60%		518,315.21		218,655.38		299,659.83		137.00%

		BRUTTOTULOS 		313,308.60		17,408.38		295,900.22		1699.80%		537,136.18		218,655.38		318,480.80		145.70%				3052 Rakennuttamispalvelut, konsernin sisäinen		18,820.97		0		18,820.97		-		18,820.97		0		18,820.97		-

		Henkilöstökulut		-28,344.52		-15,951.80		-12,392.72		-77.70%		-255,985.65		-167,447.76		-88,537.89		-52.90%				L I I K E V A I H T O 		313,308.60		17,408.38		295,900.22		1699.80%		537,136.18		218,655.38		318,480.80		145.70%

		Palkat ja palkkiot		-23,124.21		-13,282.40		-9,841.81		-74.10%		-211,785.53		-138,295.09		-73,490.44		-53.10%				BRUTTOTULOS 		313,308.60		17,408.38		295,900.22		1699.80%		537,136.18		218,655.38		318,480.80		145.70%

		Henkilösivukulut		-5,220.31		-2,669.40		-2,550.91		-95.60%		-44,200.12		-29,152.67		-15,047.45		-51.60%				Henkilöstökulut		-28,344.52		-15,951.80		-12,392.72		-77.70%		-255,985.65		-167,447.76		-88,537.89		-52.90%

		Liiketoiminnan muut kulut		-5,176.93		-3,020.07		-2,156.86		-71.40%		-5,945.05		-4,104.44		-1,840.61		-44.80%				Palkat ja palkkiot		-23,124.21		-13,282.40		-9,841.81		-74.10%		-211,785.53		-138,295.09		-73,490.44		-53.10%

		Vapaaehtoiset henkilösivukulut		-4,944.90		-2,931.45		-2,013.45		-68.70%		-2,910.86		-1,369.37		-1,541.49		-112.60%				Työntekijöiden palkat ja palkkiot		-23,164.21		-13,282.40		-9,881.81		-74.40%		-211,910.81		-138,295.09		-73,615.72		-53.20%

		Matkakulut		-232.03		-88.62		-143.41		-161.80%		-1,176.66		-919.05		-257.61		-28.00%				Työssäoloajan normaalipalkat		-23,170.02		-13,282.40		-9,887.62		-74.40%		-186,486.13		-126,631.42		-59,854.71		-47.30%

		Hallintopalvelut		0		0		0		-		0.00		-438.60		438.60		100.00%				5000 Työntekijäpalkat		-22,296.10		-13,282.40		-9,013.70		-67.90%		-185,612.21		-126,631.42		-58,980.79		-46.60%

		Muut hallintokulut		0.00		0.00		0.00		-		-1,857.53		-1,377.42		-480.11		-34.90%				5020 Tuntipalkat		-873.92		0		-873.92		-		-873.92		0		-873.92		-

		L I I K E V O I T T O ( - T A P P I O ) 		279,787.15		-1,563.49		281,350.64		- 		275,205.48		47,103.18		228,102.30		484.30%				Loma-ajan ja sosiaalipalkat		-1,192.47		0		-1,192.47		-		-39,436.43		-18,762.67		-20,673.76		-110.20%

		Rahoitustuotot ja -kulut		0.00		0.00		0.00		- 		-0.02		3.71		-3.73		-100.50%				5320 Lomaltapaluurahat		0		0		0		-		-7,725.40		-6,473.84		-1,251.56		-19.30%

		Muut korko- ja rahoitustuotot		0		0		0		-		0		3.71		-3.71		-100.00%				5340 Sairausajan ja vanhempainvapaan palkat		-1,192.47		0		-1,192.47		-		-31,711.03		-12,288.83		-19,422.20		-158.00%

		Korkokulut ja muut rahoituskulut		0.00		0.00		0.00		-		-0.02		0.00		-0.02		-				Luontoisedut		-40		0		-40		-		-125.28		0		-125.28		-

		TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 		279,787.15		-1,563.49		281,350.64		- 		275,205.46		47,106.89		228,098.57		484.20%				5430 Puhelinedut		-40		0		-40		-		-125.28		0		-125.28		-

		TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 		279,787.15		-1,563.49		281,350.64		- 		275,205.46		47,106.89		228,098.57		484.20%				Saadut korvaukset palkoista		1,238.28		0		1,238.28		-		14,137.03		7,099.00		7,038.03		99.10%

																						5470 Saadut sairausvakuutuskorvaukset		1,238.28		0		1,238.28		-		14,137.03		7,099.00		7,038.03		99.10%

																						Luontoisetujen vastatili		40		0		40		-		125.28		0		125.28		-

																						5990 Luontoisetujen vastatili		40		0		40		-		125.28		0		125.28		-

																						Henkilösivukulut		-5,220.31		-2,669.40		-2,550.91		-95.60%		-44,200.12		-29,152.67		-15,047.45		-51.60%

																						Eläkekulut		-4,202.13		-2,419.70		-1,782.43		-73.70%		-38,784.64		-26,419.23		-12,365.41		-46.80%

																						Eläkevakuutusmaksut		-4,202.13		-2,419.70		-1,782.43		-73.70%		-38,784.64		-26,419.23		-12,365.41		-46.80%

																						6130 TyEL-maksut		-5,929.20		-3,360.45		-2,568.75		-76.40%		-54,873.51		-36,784.68		-18,088.83		-49.20%

																						6140 Työntekijäin TyEL-maksut		1,727.07		940.75		786.32		83.60%		16,088.87		10,365.45		5,723.42		55.20%

																						Muut henkilösivukulut		-1,018.18		-249.7		-768.48		-307.80%		-5,415.48		-2,733.44		-2,682.04		-98.10%

																						Sosiaaliturvamaksut		-181.15		-114.23		-66.92		-58.60%		-1,622.63		-1,250.40		-372.23		-29.80%

																						6300 Sosiaaliturvamaksut		-181.15		-114.23		-66.92		-58.60%		-1,622.63		-1,250.40		-372.23		-29.80%

																						Pakolliset vakuutusmaksut		-837.03		-135.47		-701.56		-517.90%		-3,792.85		-1,483.04		-2,309.81		-155.70%

																						6400 Tapaturmavakuutusmaksut		-713.86		-39.84		-674.02		-1691.80%		-2,483.49		-436.12		-2,047.37		-469.50%

																						6410 Työttömyysvakuutusmaksut		-470.57		-338.7		-131.87		-38.90%		-4,525.49		-3,707.58		-817.91		-22.10%

																						6420 Työntekijöiden työttömyysvakuutusmaksut		363.86		252.37		111.49		44.20%		3,388.56		2,762.48		626.08		22.70%

																						6430 Ryhmähenkivakuutusmaksut		-16.46		-9.3		-7.16		-77.00%		-172.43		-101.82		-70.61		-69.30%

																						Liiketoiminnan muut kulut		-5,176.93		-3,020.07		-2,156.86		-71.40%		-5,945.05		-4,104.44		-1,840.61		-44.80%

																						Vapaaehtoiset henkilösivukulut		-4,944.90		-2,931.45		-2,013.45		-68.70%		-2,910.86		-1,369.37		-1,541.49		-112.60%

																						7000 Henkilökunnan koulutus		0		0		0		-		-435		-74.8		-360.2		-481.60%

																						7020 Virkistys- ja harrastustoiminta		-1,225.00		-550		-675		-122.70%		-1,225.00		-550		-675		-122.70%

																						7050 Työterveyshuolto		0		0		0		-		0		-100		100		100.00%

																						7070 Henkilökunnan ruokailu / lounassetelit		-3,719.90		-2,381.45		-1,338.45		-56.20%		-1,050.86		-644.57		-406.29		-63.00%

																						7170 Muut henkilösivukulut		0		0		0		-		-200		0		-200		-

																						Matkakulut		-232.03		-88.62		-143.41		-161.80%		-1,176.66		-919.05		-257.61		-28.00%

																						7870 Kilometrikorvaukset		-232.03		-88.62		-143.41		-161.80%		-1,176.66		-919.05		-257.61		-28.00%

																						Hallintopalvelut		0		0		0		-		0		-438.6		438.6		100.00%

																						8380 Taloushallintopalvelut		0		0		0		-		0		-438.6		438.6		100.00%

																						Muut hallintokulut		0		0		0		-		-1,857.53		-1,377.42		-480.11		-34.90%

																						8570 Pyöristyserot		0		0		0		-		0.07		0		0.07		-

																						8632 Muut vieraat palvelut		0		0		0		-		-1,857.60		-1,375.00		-482.6		-35.10%

																						8680 Muut hallintokulut		0		0		0		-		0		-2.42		2.42		100.00%

																						L I I K E V O I T T O ( - T A P P I O ) 		279,787.15		-1,563.49		281,350.64		- 		275,205.48		47,103.18		228,102.30		484.30%

																						Rahoitustuotot ja -kulut		0		0		0		- 		-0.02		3.71		-3.73		-100.50%

																						Muut korko- ja rahoitustuotot		0		0		0		-		0		3.71		-3.71		-100.00%

																						Muilta		0		0		0		-		0		3.71		-3.71		-100.00%

																						9170 Korkotuotot myyntisaamisista		0		0		0		-		0		3.71		-3.71		-100.00%

																						Korkokulut ja muut rahoituskulut		0		0		0		-		-0.02		0		-0.02		-

																						Muille		0		0		0		-		-0.02		0		-0.02		-

																						9550 Muut korkokulut		0		0		0		-		-0.02		0		-0.02		-

																						TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 		279,787.15		-1,563.49		281,350.64		- 		275,205.46		47,106.89		228,098.57		484.20%

																						TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 		279,787.15		-1,563.49		281,350.64		- 		275,205.46		47,106.89		228,098.57		484.20%





Netvisor kp 103

		AYY

		Tämä raportti on vain tiedoksi!										EUR		EUR

												-6,133.87		30,002.72

		Tuloslaskelma

		Hakuehdot		Piilota

		Päivämääräväli:		1.6.2018 - 30.6.2018

		Laskentakohteet:		Kustannuspaikat,         103 Yritysyhteistyö

		Tallenna raportti pikalinkiksi

		Laajenna kaikki

		Kopioi leikepöydälle



		Aalto-yliopiston ylioppilaskunta		Jaksolta								Tilikauden alusta

				1.6.2018 - 30.6.2018		1.6.2017 - 30.6.2017		Muutos		Muutos-%		1.1.2018 - 30.6.2018		1.1.2017 - 30.6.2017		Muutos		Muutos-%

		Tuloslaskelma

		Varsinainen toiminta		-4,107.74		12,783.82		-16,891.56		-132.10%		-6,133.87		30,002.72		-36,136.59		-120.40%

		Muut tuotot		1,050.00		17,850.00		-16,800.00		-94.10%		18,550.00		47,775.00		-29,225.00		-61.20%

		Kulut		-5,157.74		-5,066.18		-91.56		-1.80%		-24,683.87		-17,772.28		-6,911.59		-38.90%

		Tilikauden tulos 		-4,107.74		12,783.82		-16,891.56		-132.10%		-6,133.87		30,002.72		-36,136.59		-120.40%

		Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 		-4,107.74		12,783.82		-16,891.56		-132.10%		-6,133.87		30,002.72		-36,136.59		-120.40%





Vuotuiset tapahtumat

		Tuloslaskelma

		Hakuehdot		Piilota

		Päivämääräväli:		1.6.2019 - 30.6.2019

		Laskentakohteet:		Kustannuspaikat,         312 Vuosijuhla

				Kustannuspaikat,                 320 Aalto Open Air

				Kustannuspaikat,                 323 Aalto Afterparty

				Kustannuspaikat,                 324 Projektit

				Kustannuspaikat,                 341 Liikuntatapahtumat

				Kustannuspaikat,                 360 Teekkaritapahtumat

				Kustannuspaikat,                 349 Jämeränjälki

				Kustannuspaikat,                 352 Gravitaatio

				Kustannuspaikat,                 353 Dipolin Wappu

				Kustannuspaikat,                 354 Lakinlaskijaiset

				Kustannuspaikat,                 355 Wappuviikko

				Kustannuspaikat,                 366 Suunnistukset

				Kustannuspaikat,                 367 Otatarhan ajot

				Kustannuspaikat,                 368 Polinappro

				Kustannuspaikat,                 369 Perinnejuhlaviikko

				Kustannuspaikat,                 317 Ulkopelit

				Kustannuspaikat,                 318 Aaltotapahtumat

		Tallenna raportti pikalinkiksi

		Laajenna kaikki

		Kopioi leikepöydälle

		Aalto-yliopiston ylioppilaskunta		Jaksolta								Tilikauden alusta

				1.6.2019 - 30.6.2019		1.6.2018 - 30.6.2018		Muutos		Muutos-%		1.1.2019 - 30.6.2019		1.1.2018 - 30.6.2018		Muutos		Muutos-%

		Tuloslaskelma

		Varsinainen toiminta		-18,553.25		5,961.82		-24,515.07		-411.20%		-10,142.28		-8,107.02		-2,035.26		-25.10%

		Muut tuotot		1,705.00		8,285.00		-6,580.00		-79.40%		83,313.94		71,926.36		11,387.58		15.80%

		Kulut		-20,258.25		-2,323.18		-17,935.07		-772.00%		-93,456.22		-80,033.38		-13,422.84		-16.80%

		Sijoitus- ja rahoitustoiminta		-46		-14.11		-31.89		-226.00%		-46		-18.62		-27.38		-147.00%

		Kulut		-46		-14.11		-31.89		-226.00%		-46		-18.62		-27.38		-147.00%

		Tilikauden tulos 		-18,599.25		5,947.71		-24,546.96		-412.70%		-10,188.28		-8,125.64		-2,062.64		-25.40%

		Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 		-18,599.25		5,947.71		-24,546.96		-412.70%		-10,188.28		-8,125.64		-2,062.64		-25.40%





Aavan tapahtumat

		Tuloslaskelma

		Hakuehdot		Piilota

		Päivämääräväli:		1.6.2019 - 30.6.2019

		Laskentakohteet:		Kustannuspaikat,             315 Aava

				Kustannuspaikat,             316 Vuosijuhlatoimikunta

				Kustannuspaikat,             309 After Afterparty toimikunta

				Kustannuspaikat,             311 Ulkopelitoimikunta

				Kustannuspaikat,             343 Liikuntatoimikunta v.2019

				Kustannuspaikat,             344 Viestintätoimikunta v.2019

		Tallenna raportti pikalinkiksi

		Laajenna kaikki

		Kopioi leikepöydälle

		Aalto-yliopiston ylioppilaskunta		Jaksolta								Tilikauden alusta

				1.6.2019 - 30.6.2019		1.6.2018 - 30.6.2018		Muutos		Muutos-%		1.1.2019 - 30.6.2019		1.1.2018 - 30.6.2018		Muutos		Muutos-%

		Tuloslaskelma

		Varsinainen toiminta		-885.89		-76.47		-809.42		-1058.50%		-3,395.45		-4,967.53		1,572.08		31.60%

		Muut tuotot		0		0		0		-		999		17.69		981.31		5547.30%

		Kulut		-885.89		-76.47		-809.42		-1058.50%		-4,394.45		-4,985.22		590.77		11.90%

		Tilikauden tulos 		-885.89		-76.47		-809.42		-1058.50%		-3,395.45		-4,967.53		1,572.08		31.60%

		Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 		-885.89		-76.47		-809.42		-1058.50%		-3,395.45		-4,967.53		1,572.08		31.60%





Teekkaritapahtumat

		uloslaskelma

		Hakuehdot		Piilota

		Päivämääräväli:		1.6.2019 - 30.6.2019

		Laskentakohteet:		Kustannuspaikat,             350 Teekkarijaosto

				Kustannuspaikat,             351 Juhlatoimikunta

				Kustannuspaikat,             356 Lukkaritoimikunta

				Kustannuspaikat,             357 Fuksitoimikunta

				Kustannuspaikat,             358 Isännistö ja emännistö

				Kustannuspaikat,             359 Isohenkilötoiminta

				Kustannuspaikat,             364 KV-toimikunta

				Kustannuspaikat,             365 HVTMK

				Kustannuspaikat,             370 TPJ toimikunta

		Tallenna raportti pikalinkiksi

		Laajenna kaikki

		Kopioi leikepöydälle

		Aalto-yliopiston ylioppilaskunta		Jaksolta								Tilikauden alusta

				1.6.2019 - 30.6.2019		1.6.2018 - 30.6.2018		Muutos		Muutos-%		1.1.2019 - 30.6.2019		1.1.2018 - 30.6.2018		Muutos		Muutos-%

		Tuloslaskelma

		Varsinainen toiminta		-2,525.94		-56.97		-2,468.97		-4333.80%		-16,102.15		-17,794.83		1,692.68		9.50%

		Muut tuotot		1,156.44		172		984.44		572.30%		4,724.69		2,110.00		2,614.69		123.90%

		Kulut		-3,682.38		-228.97		-3,453.41		-1508.20%		-20,826.84		-19,904.83		-922.01		-4.60%

		Tilikauden tulos 		-2,525.94		-56.97		-2,468.97		-4333.80%		-16,102.15		-17,794.83		1,692.68		9.50%

		Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 		-2,525.94		-56.97		-2,468.97		-4333.80%		-16,102.15		-17,794.83		1,692.68		9.50%





yht veto kuva

						TAMMI-SYYSKUU/ JAN-SEP 2020



				YHTEENVETO/ SUMMARY

						TOT		TOTQ3		BUD		TOT20		TOT				BUD2018		BUD21		BUD2019

						01-09/2020		%Δ		01-09/2020		%Δ		01-09/2019				2021		%Δ		2020

						EUR		BUDQ3		EUR		TOT19		EUR				EUR		BUD20		EUR						KOMMENTIT

				Varainhankinta YHTEENSÄ		1,779,456		97%		1,828,839		101%		1,759,462				2,467,276		99%		2,439,000				Fund raising TOTAL		optimistinen budjetti		Tällä rivillä on erilainen conditional formatting kuin muilla sivuilla

				Hallinnolliset YHTEENSÄ		-371,931		77%		-480,840		71%		-526,058				-632,405		101%		-640,620				Admin costs TOTAL

				Vaikuttaminen YHTEENSÄ		-131,818		83%		-157,897		90%		-146,975				-211,702		100%		-211,062				Advocacy TOTAL

				Yhteisötoiminta YHTEENSÄ		-172,845		51%		-341,478		65%		-266,962				-356,380		113%		-402,600				Community TOTAL

				Viestintä YHTEENSÄ		-152,395		113%		-135,216		131%		-116,190				-239,691		75%		-178,921				Communications TOTAL		kulut tulevat epätasaisesti ja bud on laadittu tasaisesti?

				Palvelutoiminta YHTEENSÄ		-349,065		105%		-333,173		134%		-261,162				-355,598		124%		-439,414				Member services TOTAL		Servin mökki yms.

				Tukitoiminta YHTEENSÄ		-459,729		98%		-467,243		88%		-520,163				-671,500		95%		-640,756				Support functions TOTAL		Tuplamiehitys keväällä

				YHTEENSÄ		141,673		-163%		-87,009		-182%		-78,047				0		-15546196%		-74,373				TOTAL

				Kiina yhteistyön

				tuotot		0				0				25												Näitä ei ole kaavoitettu. Piilota rivit?

				kulut		0				-3				-3												Näitä ei ole kaavoitettu. Piilota rivit?

						0				-3				22







TOT, BUD VERTAILU



TOT	01-09/2020	EUR	Hallinnolliset YHTEENSÄ	Vaikuttaminen YHTEENSÄ	Yhteisötoiminta YHTEENSÄ	Viestintä YHTEENSÄ	Palvelutoiminta YHTEENSÄ	Tukitoiminta YHTEENSÄ	-371930.67000000004	-131818.42000000001	-172845.02000000002	-152395.20000000001	-349064.58999999997	-459728.59999999992	BUD	01-09/2020	EUR	Hallinnolliset YHTEENSÄ	Vaikuttaminen YHTEENSÄ	Yhteisötoiminta YHTEENSÄ	Viestintä YHTEENSÄ	Palvelutoiminta YHTEENSÄ	Tukitoiminta YHTEENSÄ	-480840	-157896.5	-341478	-135216.375	-333173.375	-467242.75	TOT	01-09/2019	EUR	Hallinnolliset YHTEENSÄ	Vaikuttaminen YHTEENSÄ	Yhteisötoiminta YHTEENSÄ	Viestintä YHTEENSÄ	Palvelutoiminta YHTEENSÄ	Tukitoiminta YHTEENSÄ	-526057.9	-146974.56	-266961.93000000005	-116189.57	-261162.47	-520162.85000000003	TOTQ3	%Δ	BUDQ3	Hallinnolliset YHTEENSÄ	Vaikuttaminen YHTEENSÄ	Yhteisötoiminta YHTEENSÄ	Viestintä YHTEENSÄ	Palvelutoiminta YHTEENSÄ	Tukitoiminta YHTEENSÄ	0.77350193411529833	0.83484067094584113	0.50616736656534245	1.1270469275633221	1.0476965333739527	0.98391810252807543	TOT20	%Δ	TOT19	Hallinnolliset YHTEENSÄ	Vaikuttaminen YHTEENSÄ	Yhteisötoiminta YHTEENSÄ	Viestintä YHTEENSÄ	Palvelutoiminta YHTEENSÄ	Tukitoiminta YHTEENSÄ	0.70701470313438886	0.89687916058398143	0.64745194193044675	1.3116082622562422	1.3365802138415981	0.88381667395124408	









tp veloitus

																																Isännöinnin tuotto

																																52.378 * 12 kk AYY kk muistio		Tukitoiminta veloittaa AYY kiint kpt

																																324.291 AYY-P Oy kk laskut		AYY-P Oy veloittaa Koyt

																																102.696 tp muistio		AYY-Palvelu veloittaa AYY:tä

																																1055523		euroa





AYY sis veloitukset

				AALTO-YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

				Sisäiset veloitukset 2019

				Veloitettava palvelu		€/v		€/3kk		€/kk		Veloitettava		Kp		Veloittaja		Kp		veloituksen perusteet		veloituksen muoto		m2		€/m2

				Kiinteistöt

				Toimistovuokra		105,000		26,250		8,750		hallinto kp 112		112		AYY		643		toimistotilat 600 m2		muistio		600		14.58

				Toimistovuokra		57,730		14,433		4,811		tukitoiminnot kp 690		690				643		toimistotilat 330 m2		muistio		330		14.58



				Isännöinti&talous		420,000		105,000		35,000		Teekkarikylä		500		Tukitoiminta		690		isännöinti ja talouspalvelu 		muistio		36251		0.97

				Isännöinti&talous		33,167		8,292		2,764		JMT 6		508		Tukitoiminta		690		isännöinti ja talouspalvelu 		muistio		3071		0.90

				Isännöinti&talous		69,360		17,340		5,780		Otaranta		580		Tukitoiminta		690		Kiinteistön asuntomäärä 		muistio		6513		0.89

				Isännöinti&talous		38,400		9,600		3,200		Ossin linna		506		Tukitoiminta		690		Kiinteistön asuntomäärä 		muistio		3382		0.95

				Isännöinti&talous		27,600		6,900		2,300		Heinävaara		518		Tukitoiminta		690		Kiinteistön asuntomäärä 		muistio		2653		0.87

				Isännöinti&talous		153,412		38,353		12,784		KOY:t				AYY-Palvelu Oy				Kiinteistön asuntomäärä 		lasku		24145		0.53



				Isännöinti&talous		48,200		12,050		4,017		OAS				Tukitoiminta		690		Kiinteistön asuntomäärä 		lasku		4432		0.91



																								asuntoja		€/asunto

				IT verkkopalvelu + kaapeli TV		130,000		32,500		10,833		Teekkarikylä		500		Trinet		521		Kiinteistön asuntomäärä 		muistio		974		11.12

				IT verkkopalvelu + kaapeli TV		14,040		3,510		1,170		JMT 6		508		Trinet		521		Kiinteistön asuntomäärä 		muistio		124		9.44

				IT verkkopalvelu + kaapeli TV		24,180		6,045		2,015		Otaranta		580		Trinet		521		Kiinteistön asuntomäärä 		muistio		221		9.12

				IT verkkopalvelu + kaapeli TV		18,000		4,500		1,500		Ossin linna		506		Trinet		521		Kiinteistön asuntomäärä 		muistio		165		9.09

				IT verkkopalvelu + kaapeli TV		11,000		2,750		917		Heinävaara		518		Trinet		521		Kiinteistön asuntomäärä 		muistio		85		10.78









				Muut:

				talouspalvelu		20,000		5,000		1,667		TTER		680		Tukitoiminta		690		rahaston kirjanpito ja varainhoito		muistio

				talouspalvelu		20,000		5,000		1,667		sidotut rahastot		689		Tukitoiminta		690		rahaston kirjanpito ja varainhoito		muistio



				Yhteensä		1,190,089		297,522		99,174































kommentteja

		AYY

		tammi-joulukuu 2019

		Sisäiset veloitukset muuttuneet tp 2019 vs tp 2018! Ei huomioida kp 693 tai kp 695 sisäistä tuottoa tp 2019.

		Tapahtumista PYL-tapahtumat (Mantan lakitus) ja Vuosijuhla ovat yli budjetin

		Mantan lakitukseen on haettu TTER tukea, raporttia ei ole vielä palautettu. Mantan lakituksen TTER maksumääräys tuli 28.2.2020, kirjataan vuodelle 2020.

		Vuosijuhlaan on tekemättä kulusiirrot henkilökunnan osallistumisista

		AYY10 kuluja reilu 11.000 ja budjetti nolla

		PYL-tapahtumat 11.000 euron budjettiylitys

		Muut vuotuiset tapahtumat 4.000 yli budjetin

		Yritysyhteistyö on reilusti jäljessä budjetista

		Vaikuttamisen henkilöstökulut hieman yli. 

		Aalto-yliopiston antama halloped-tuki on rivillä Vaikuttamisen kulut ja tuella palkatun henkilön palkkakulut rivillä Vaikuttamisen henkilöstökulut.

		Yhteensä Vaikuttamisen Koulutuspolitiikalle kohdistettiin 4.000 euroa Aalto-yliopiston tukia v. 2019. (ilman tukia Vaikuttamisen muut kulut olisivat vuoden 2018 tasolla)

		Palvelutoiminnan Vuokraustoiminnan v.2019 toteumassa on mukana poistot (poistoja ei ole budjetoitu)

		Vuokraustoiminnan tuotot kautta linjan alle budjetin.

		Yhteisötoiminnan miehitys kasvoi hieman v.2019 ja Tuulian (Ahton ent.pesti) kohdistettiin kp 300, kun ennen oli kp 400.

		Henkilöstökulut yli budjetin ja reilusti yli viime vuoden.

		Viestinnän henkilöstökulut budjetoitu hieman alakanttiin?

		AYY-Palvelu Oy, kp 30 Isännöinnin henkilöstökulut 100.000 euroa enemmän v. 2019 kuin v. 2018

		Kp:t 690 Tukitoiminnot ja 695 Kiinteistötoiminta Muut kulut 100.000 euroa enemmän v. 2019 kuin v. 2018.

		Suurimpana Hallintopalvelut 50.000 euroa enemmän v. 2019 kuin v. 2018





NAVITA RAPORTTI

		Aatteellinen toiminta ja tukitoiminnot



		
Aalto-yliopiston ylioppilaskunta  1 EUR
						Aalto-yliopiston ylioppilaskunta

								KUMULATIIVINEN								EROT				VUOSI

								Toteuma 1-9.2019		Budjetti 1-9.2020				Toteuma 1-9.2020		Tot/ Bud %		Tot ed v/ Tot %		Budjetti 1-12.2020		Ennuste 1-12.2020		Budjetti 1-12.2021				KP:nt jotka koottu Navitaan 2019 raportoinnin perusteella		muutokset raporttiin

		Aatteellinen ja tukitoiminta 2020		Varainhankinta		Jäsenmaksut		622,920		645,000				418,902		-35.1		-32.8		860,000				716,453				100

						Yritysyhteistyö		-2,708		44,589				-4,794		-110.8		-77.0		60,000				1,762				103

						Tuotot (sis Ainon myyntiprovision)		55,704		92,873				32,053		-65.5		-42.5		123,831				62,428				103

						Kulut (sis Ainon myyntiprovision kulut)		58,412		48,285				36,847		-23.7		-36.9		63,831				60,665

						Varainhankinta yhteensä		620,212		689,589				414,108		-39.9		-33.2		920,000				718,215

						

																								

				Hallinnolliset kulut		Hallinnon henkilöstökulut		-161,738		-98,975				-110,855		-12.0		31.5		-131,966				-152,488				110

						Hallitus henkilöstökulut		-98,100		-98,100				-98,100						-130,800				-133,416				113

						Edustajisto henkilöstökulut		-4,699		-5,250				-5,475		-4.3		-16.5		-7,000				-9,273				114

						Hallinnon yleiset kulut		-37,457		-45,413				-41,814		7.9		-11.6		-60,550				-55,580				111

						Hallitus muut kulut (paitsi henkilöstökulut)		-6,066		-12,450				-5,879		52.8		3.1		-16,600				-10,163				113

						Edustajisto muut kulut (paitsi henkilöstökulut)		-4,115		-12,863				-8,579		33.3		-108.4		-17,150				-11,357				114

						Edustajistovaalit		-2,547						20				100.8						-6,186				116

						Kulttuuriauto		-12,646		-13,125				-11,171		14.9		11.7		-17,500				-16,077				307

						Arkisto		-1,854		-5,633				-2,085		63.0		-12.5		-7,510				-2,769				117

						Alumnitoiminta		322		-1,875				-235		87.5		-173.0		-2,000				-115				118

						Kunniavaltuuskunta		-103		-750						100.0		100.0		-1,000				-48				119

						Toimiston kulut		-89,496		-98,775				-17,423		82.4		80.5		-131,700				-65,968				112

						Yhteisöjäsenyydet		-98,259		-87,633				-70,491		19.6		28.3		-116,844				-124,442				115				pyydetty Tanjaa jaksottamaan puolet SYL:n laskusta Q2:lle

						Hankinnat		-1,406						156				111.1						1,532				109

						Kiina yhteistyö																						252

						Hallinnolliset kulut yhteensä		-518,164		-480,840				-371,931		22.6		28.2		-640,620				-586,350

						

																								

				Vaikuttaminen		Edunvalvonnan henkilöstökulut		-130,667		-132,397				-128,769		2.7		1.5		-177,062				-188,019				200

						Edunvalvonnan yhteiset kulut		-9,018		-10,125				-1,013		90.0		88.8		-13,500				-1,695				201

						Vaikuttamisen strategiaraha																						297

						Koulutuspolitiikka		-2,425		-4,500				-1,681		62.6		30.7		-6,000				487				210

						Sosiaalipolitiikka		-387		-2,025				-140		93.1		63.8		-2,700				-1,085				230

						Kansainväliset asiat		-4,478		-5,100				-160		96.9		96.4		-6,800				-623				250

						Kestävä kehitys				-3,750				-55		98.5				-5,000				-56

						Vaikuttaminen yhteensä		-146,975		-157,897				-131,818		16.5		10.3		-211,062				-190,992

						

																								

				Yhteisötoiminta		Yhteisötoiminta

						Yhteisötoiminnan henkilöstökulut		-78,282		-122,896				-106,739		13.1		-36.4		-162,390				-140,994				300

						Yhteisötoiminnan yhteiset kulut		-9,881		-8,250				-3,618		56.1		63.4		-11,000				-6,766				301

						Yhteisötoiminnan strategiaraha																						397

						

						Tapahtumat

						PYL tapahtumat		-21,704		-3,300				-87		97.4		99.6		-4,400				-3,444				304

						AYY 10 v		-8,857		-47,550				-17,904
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Comment:
    TTER-avustukset oikaistu Merikarin ja Palmin ilmoituksen mukaan		16.3		-349.5		-51,050				-50,970				910

						Vuotuiset tapahtumat		-24,219		-6,500				4,170
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Comment:
    Lisätty 3500 Eevan ilmoituksen mukaan, jotka tulossa TTER:ältä Lakinlaskiaisista ja Lakkien postituksesta		110.3		102.8		-13,950				-18,860				312,320,323,324,341,360,349,352,353,354,355,366,367,368,369,317,318		360 erikseen		poistettu teekkaritoiminnan tuotto manuaalisesti Q1 (teekkarilakit)

						

						Vapaaehtoistoiminta

						Aava toimikuntineen		-4,854		-7,125				-7,234		-1.5		-49.0		-9,500				-13,399				315,316,309,311,343,344

						Teekkarijaosto toimikuntineen		-18,568		-19,500				-15,529		20.4		16.4		-26,000				-23,097				350,351,356,357,358,359,364,365,370

						Mosaic		-692		-2,325				-1,165		49.9		-68.2		-3,100				-3,721				361

						Kampusjaosto, vapaaehtoiset		-3,217		-3,788				-2,601		31.3		19.2		-4,150				-3,642				515

						Taiteellinen toiminta		-4,057		-3,398				-481		85.8		88.1		-4,530				-4,936				395

						Vapaaehtoistoiminta yhteensä		-31,389		-36,135				-27,009		25.3		14.0		-47,280				-48,796

						

						Muu yhteisötoiminta

						Yhdistysasiat		-1,774		-4,750				-2,203		53.6		-24.2		-7,000				-5,103				303

						Uudet opiskelijat ja tuutorointi		-701		-1,875				-558		70.2		20.4		-2,500				-1,443				305

						Neuvosto ja kummitoiminta																						306

						Museo		-1,786		-6,413				-7,496		-16.9		-319.6		-8,550				-8,934				390				manuaalisesti poistettu aktivoitavat erät

						Kurssitoiminta																						314

						BEST		-880		-750				-1,585		-111.3		-80.1		-1,000				-1,610				362

						Muu yhteisötoiminta yhteensä		-5,142		-13,788				-11,842		14.1		-130.3		-19,050				-17,091

						Yhteistötoiminta yhteensä		-179,474		-238,418				-188,434		21.0		-5.0		-309,120				-286,921

						

																								

				Avustukset yhdistyksille		Erityisasemayhdistykset		-17,150		-19,000						100.0		100.0		-19,000								345

						Muut yhdistykset		-44,098		-50,000				-1,950		96.1		95.6		-50,000				-3,114				346

						TOKYO ry, Teknolgföreningen, Probba ry		-23,000		-23,000						100.0		100.0		-23,000								348

						Starttirahat		-740		-1,110				-370		66.7		50.0		-1,480				-566				347

						Avustukset yhteensä		-84,988		-93,110				-2,320		97.5		97.3		-93,480				-3,680

						

																								

				Viestintä		Viestinnän henkilöstökulut		-100,980		-116,541				-142,930		-22.6		-41.5		-154,020				-169,041				400

						Viestinnän kulut		-4,280		-10,350				-4,213
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    Manuaalisesti vähennetty Aino-selvityskulut ja lisätty Palveluihin Ainon alle		
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    TTER-avustukset oikaistu Merikarin ja Palmin ilmoituksen mukaan		
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    Lisätty 3500 Eevan ilmoituksen mukaan, jotka tulossa TTER:ältä Lakinlaskiaisista ja Lakkien postituksesta		-137.4		-474.2		-13,800				-17,274				410

						Opiskelija kalenteri (julkaisut)		-10,929		-8,325				-5,252		36.9		51.9		-11,100				1,698				450

						Viestintä yhteensä		-116,190		-135,216				-172,755		-27.8		-48.7		-178,920				-184,617

						

																								

				Palvelutoiminta		Palveluiden henkilöstökulut		-193,734		-203,297				-180,301		11.3		6.9		-270,076				-246,346				693.694

						Palvelupisteiden toimistokulut		-3,405		-5,471				-6,700		-22.5		-96.8		-7,295				-6,812				694

						Asuntopalveluiden toimistokulut		3,833		-32,964				-45,818		-39.0		-1,295.2		-42,285				4,661				693

						Palveluiden strategiaraha																						697

						Aino-lehti / kulut (pl.myyntiprovisio)		-44,300		-56,250				-20360
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Comment:
    Manuaalisesti siirretty viestinnästä Aino-selvityskulut		100.0		100.0		-75,000				-6,505				AYY-P Oy kp 10

						Palvelutoiminta yhteensä		-237,605		-297,982				-232,819		21.9		2.0		-394,656				-255,003

						

																								

				Vuokraustoiminta:		Pakettiauton vuokraus		-1,175						-2,940				-150.2						-3,397				302

						Tuotot		7,310		8,250				4,541		-45.0		-37.9		11,000				7,519

						Kulut		8,485		8,250				7,481		-9.3		-11.8		11,000				10,916

						Servin mökki		-29,145		-35,192				-71,540		-103.3		-145.5		-44,758				-119,605				620

						Tuotot		58,498		55,746				21,012		-62.3		-64.1		76,492				46,604

						Kulut		87,643		90,938				92,552		1.8		5.6		121,250				166,209

						Rantasauna		6,762						-21,406				-416.6						-54,334				635

						Tuotot		61,038		64,500				21,420		-66.8		-64.9		86,000				44,550

						Kulut		54,276		64,500				42,826		-33.6		-21.1		86,000				98,884

						Vuokraustoiminta tulos		-23,558		-35,192				-95,886		-172.5		-307.0		-44,758				-177,336

						

																								

				Tukitoiminta		Tukitoiminnan henkilöstökulut		-262,740		-254,508				-214,185		15.8		18.5		-336,098				-287,685				"690,695, AYY-P Oy 30"		AYY-Palvelu pois		manuaalisesti muutettu tähän Navitan 690 henkilöstökulut (vapaaehtoiset henkilösivukulut sisältyy muut taloustoiminnot erään)

						Taloustoiminnot (muut kuin henkilöstökulut)		-179,746		-138,860				-146,016		-5.2		18.8		-185,147				-212,782				690				Muutettu manuaalisesti (muut tuotot -muut kulut)

						Kiinteistötoiminnot (muut kuin henkilöstökulut)		-52,733		-38,250				-23,425		38.8		55.6		-51,000				-26,127				"695, AYY-P Oy 30"		AYY-Palvelu pois

						Tietotekniikka		-24,944		-35,625				-76,102		-113.6		-205.1		-47,500				-125,387				420				Pitää tehdä aktivoinnit laitteista. Poistoja ei budjetoitu…

						Tukitoiminta yhteensä		-520,163		-467,243				-459,729		1.6		11.6		-619,745				-651,980

						

																								

				Ylioppilaskunnan strategiaraha				-7,894										100.0										498		poistettu budjetti tästä ja Navitasta, lukittu kustannuspaikka

				

				Aatteellinen + tukitoiminta yhteensä				-1,214,797		-1,216,309				-1,241,584		-2.1		-2.2		-1,572,361				-1,618,663

																								





YHTEENVETO



				YHTEENVETO/ SUMMARY



						TAMMI-SYYSKUU/ JAN-SEP 2020												BUD2021



						TOT		TOTQ3		BUD		TOT20		TOT				BUD		BUD21		BUD

						01-09/2020		%Δ		01-09/2020		%Δ		01-09/2019				2021		%Δ		2020

						EUR		BUDQ3		EUR		TOT19		EUR				EUR		BUD20		EUR						KOMMENTIT

				Varainhankinta YHTEENSÄ		1,779,456		-2.7 %		1,828,839		1.1 %		1,759,462				2,467,276		1.2 %		2,439,000				Fund raising TOTAL				Tällä rivillä on erilainen conditional formatting kuin muilla sivuilla

				Yhteisötoiminta YHTEENSÄ		-172,845		-49.4 %		-341,478		-35.3 %		-266,962				-356,380		-11.5 %		-402,600				Community TOTAL

				Vaikuttaminen YHTEENSÄ		-131,818		-16.5 %		-157,897		-10.3 %		-146,975				-211,702		0.3 %		-211,062				Advocacy TOTAL

				Palvelutoiminta YHTEENSÄ		-349,065		4.8 %		-333,173		33.7 %		-261,162				-355,598		-19.1 %		-439,414				Member services TOTAL

				Hallinnolliset YHTEENSÄ		-371,931		-22.6 %		-480,840		-29.3 %		-526,058				-632,405		-1.3 %		-640,620				Admin costs TOTAL

				Viestintä YHTEENSÄ		-152,395		12.7 %		-135,216		31.2 %		-116,190				-239,691		34.0 %		-178,921				Communications TOTAL

				Tukitoiminta YHTEENSÄ		-459,729		-1.6 %		-467,243		-11.6 %		-520,163				-671,500		4.8 %		-640,756				Support functions TOTAL

				YHTEENSÄ		141,673				-87,009				-78,047		*		0		-100.0 %		-74,373				TOTAL

				Palkat ja palkkiot (työntekijät ja hallitus)		-987,354				-1,031,962				-1,030,940				-1,452,416				-1,390,424				-61,992

				Kiina yhteistyön

				tuotot		0				0				25												Näitä ei ole kaavoitettu. Piilota rivit?

				kulut		0				-3				-3												Näitä ei ole kaavoitettu. Piilota rivit?

						0				-3				22

				Hallinto-, IT- ja toimistokulut		-268,697				-253,801				-188,646				-382,080				-351,090

				Talous (tilintarkastus, kirjanpito, neuvonanto)		-146,016				-138,860				-179,746				-215,000				-185,147

				Yhdistysavustukset		-2,320				-93,110				-84,988				-88,480				-93,480

				Muu		-233,394				-398,114				-353,190				-329,300				-493,232



















varainhankinta







				Varainhankinta/ Fund raising																										969000		vaihda kausi (linkitetty muille sivuille)



						TAMMI-SYYSKUU/ JAN-SEP 2020												BUD2021

						TOT		TOTQ3		BUD		TOT20		TOT				BUD		BUD21		BUD										vaihda kausi (linkitetty muille sivuille)

						01-09/2020		%Δ		01-09/2020		%Δ		01-09/2019				2021		%Δ		2020

						EUR		BUDQ3		EUR		TOT19		EUR				EUR		BUD20		EUR								KOMMENTIT		vaihda kausi (linkitetty muille sivuille)

				Jäsenmaksut		645,000		0.0 %		645,000		3.5 %		622,920				875,000		1.7 %		860,000				Membership fees

				Sijoitusten tuotto		412,500		0.0 %		412,500		0.0 %		412,500				550,000		0.0 %		550,000				Profit from the investments						ARVONA. Päivitä aina kaava								1,190,600

				Hallintoveloitukset asuntotoiminnasta 		726,750		0.0 %		726,750		0.0 %		726,750				1,042,276		7.0 %		969,000				Administrative charge from real estates				

Tarja Toivanen: Tarja Toivanen:
edellinen BUD 2019 arvo 1.028.123		ARVONA. Päivitä aina kaava

				Yritysyhteistyö		-4,794		-110.8 %		44,589		77.0 %		-2,708				0		0		60,000				Sponsor agreements

				YHTEENSÄ		1,779,456		-2.7 %		1,828,839		1.1 %		1,759,462				2,467,276		1.1 %		2,439,000				TOTAL





				Yritysyhteistyön																						Sponsor agreements				Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulos koko AYY:n tasolla 1-9/2019

				tuotot		32,053				92,873				55,704				123,831				123,831				income				1.474.090

				kulut		-36,847				-48,285				-58,412				-63,831				-63,831				expenses				Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulos koko AYY:n tasolla 1-9/2018

				Yhteensä		-4,794				44,589				-2,708				60,000				60,000				Total				1.535.800

																														412500





yhteisötoiminta



				Yhteisötoiminta/ Community



						TAMMI-SYYSKUU/ JAN-SEP 2020												BUD2021

						TOT		TOTQ3		BUD		TOT20		TOT				BUD		BUD21		BUD

						01-09/2020		%Δ		01-09/2020		%Δ		01-09/2019				2021		%Δ		2020

						EUR		BUDQ3		EUR		TOT19		EUR				EUR		BUD20		EUR						KOMMENTIT

				Yhteisötoiminnan henk.kulut		-106,739		-13.1 %		-122,896		36.4 %		-78,282				-176,400		8.6 %		-162,390				Personnel costs, Community		yrityssuhteet tänne

				Yhteisötoiminnan yhteiset kulut		-11,114		-24.2 %		-14,663		-4.7 %		-11,667				-11,000		0.0 %		-11,000				Common costs, Community

				Yhteisötoiminnan strategiaraha		0		0.0 %		0		0.0 %		0						ERROR:#DIV/0!		0				Strategic cost of Community

				Tapahtumat		-13,821		-75.9 %		-57,350		-74.8 %		-54,780				-20,000		-71.2 %		-69,400				Events

				Vapaaehtoistoiminta		-36,090		-16.6 %		-43,298		6.0 %		-34,056				-51,000		-10.3 %		-56,830				Volunteers total

				Avustukset		-2,320		-97.5 %		-93,110		-97.3 %		-84,988				-88,480		-5.3 %		-93,480				Grants

				Yhdistysasiat		-2,203		-73.4 %		-8,288		-11.5 %		-2,488				-7,000		0.0 %		-7,000				Association issues

				Uudet opiskelijat ja tuutorointi		-558		-70.2 %		-1,875		-20.4 %		-701				-2,500		0.0 %		-2,500				New students

				YHTEENSÄ		-172,845		-49.4 %		-341,478		-35.3 %		-266,962				-356,380		-11.5 %		-402,600				TOTAL









vaikuttaminen





				Vaikuttaminen / Advocacy



						TAMMI-SYYSKUU/ JAN-SEP 2020												BUD2021

						TOT		TOTQ3		BUD		TOT20		TOT				BUD		BUD21		BUD

						01-09/2020		%Δ		01-09/2020		%Δ		01-09/2019				2021		%Δ		2020

						EUR		BUDQ3		EUR		TOT19		EUR				EUR		BUD20		EUR						KOMMENTIT

				Vaikuttamisen henkilöstökulut		-128,769		-2.7 %		-132,397		-1.5 %		-130,667				-177,702		0.4 %		-177,062				Personnel costs, Advocacy

				Vaikuttamisen kulut		-3,049		-88.0 %		-25,500		-81.3 %		-16,308				-34,000		0.0 %		-34,000				Common costs, Advocacy		v.2019 toteumassa on Aalto-yliopiston antamat tuet 4.000 euroa yhteensä!

				Vaikuttamisen strategiaraha				0%				0%								ERROR:#DIV/0!						Strategic cost of Advocacy

				Koulutuspolitiikka				0%				0%								ERROR:#DIV/0!						Educational policy

				Sosiaalipolitiikka				0%				0%								ERROR:#DIV/0!						Social policy

				Kansainväliset asiat				0%				0%								ERROR:#DIV/0!						International affairs

				Kestävä kehitys																ERROR:#DIV/0!

				YHTEENSÄ		-131,818		-16.5 %		-157,897		7.4 %		-146,975				-211,702		0.3 %		-211,062				TOTAL

				Kansainvälisten asioiden

				tuotot		0				0				4				0

				kulut		-1				-3				-1				-11

						-1				-3				3				-11





palvelutoiminta



				Palvelutoiminta/ Member services



						TAMMI-SYYSKUU/ JAN-SEP 2020												BUD2021

						TOT		TOTQ3		BUD		TOT20		TOT				BUD		BUD21		BUD

						01-09/2020		%Δ		01-09/2020		%Δ		01-09/2019				2021		%Δ		2020

						EUR		BUDQ3		EUR		TOT19		EUR				EUR		BUD20		EUR								KOMMENTIT

				Palveluiden henkilöstökulut		-180,301		-11.3 %		-203,297		-6.9 %		-193,734				-276,018		2.2 %		-270,076				Personnel costs, Member services				Jäsenpalveluiden henkilöstökulut ylimitoitettu alkuvuoteen (budjetoitaessa oli mitoitettu, että tässä mukana vapaaehtoiset henkilöstökulut

				Palveluiden muut tuotot ja kulut		-52,518		36.6 %		-38,435		-9069.2 %		429				-49,580		0.0 %		-49,580				Common income and costs, Member services				Domon kustannuksien kirjaus siirto tänne

				Palveluiden strategiaraha				0%				0%								ERROR:#DIV/0!						Strategic cost of services

				Vuokraustoiminta		-95,886		172.5 %		-35,192		49.4 %		-23,558				-30,000		-33.0 %		-44,758				Rental of facilities				Tuotot puuttuu Koronan takia, kulut eivät ole leikkaantuneet vastaavasti. Smökin toimisto vuokralle budjetoitua hitaammin.

				Aino-lehti kulut		-20,360		-64%		-56,250		-54%		-44,300				0		-100%		-75,000				Aino-magazine				Aino lehden toiminta "jäissä

				YHTEENSÄ		-349,065		4.8 %		-333,173		33.7 %		-261,162				-355,598		-19.1 %		-439,414				TOTAL





				Pakettiauto vuokrauksen																				Van rent service

				tuotot		4,541				8,250				7,310				11,000				11,000		income

				kulut		-7,481				-8,250				-8,485				-11,000				-11,000		expenses

						-2,940				0				-1,175				0				0



				Servin mökin																				Servin mökki

				tuotot		21,012				55,746				58,498				76,492				76,492		income

				kulut		-92,552				-90,938				-87,643				-121,250				-121,250		expenses						kulut sisältää poistot

						-71,540				-35,192				-29,145				-44,758				-44,758



				Rantasaunan																				Rantasauna

				tuotot		21,420				64,500				61,038				86,000				86,000		income

				kulut		-42,826				-64,500				-54,276				-86,000				-86,000		expenses

						-21,406				0				6,762				0				0





hallinnolliset



				Hallinnolliset kulut / Admin costs



						TAMMI-SYYSKUU/ JAN-SEP 2020												BUD2021



						TOT		TOTQ3		BUD		TOT20		TOT				BUD		BUD21		BUD

						01-09/2020		%Δ		01-09/2020		%Δ		01-09/2019				2021		%Δ		2020

						EUR		BUDQ3		EUR		TOT19		EUR				EUR		BUD20		EUR						KOMMENTIT

				Hallinnon henkilöstökulut		-110,855		12%		-98,975		-31%		-161,738				-134,605		2.0 %		-131,966				Personnel costs, Admin		Ahto + hallintoassistentti (Johanna pois ainakin kesään)

				Palkkiot, hallitus ja edustajisto		-103,575		0%		-103,350		1%		-102,799				-137,800		0.0 %		-137,800				Personnel costs, Board and Repr. Council		sisältää tulkit ja streamaukset

				Hallinnon yleiset kulut		-69,587		-24%		-92,108		6%		-65,871				-125,000		2.2 %		-122,310				Common costs, Admin		 kahvi-, puhelin-, vakuutus-, osallistumis-, kokouskuluja ym

				Toimiston kulut (vuokra ym)		-17,423		-20%		-98,775		-28%		-89,496				-110,000		-16%		-131,700				Office costs (rents etc)		kopiokone-, posti-, kalustekuluja ym. 

				Yhteisöjäsenyydet		-70,491		-20%		-87,633		-100%		-98,259				-125,000		7.0 %		-116,844				Association membership costs		suurin jäsenyys on SYL

				Strategiaraha		0				0				-7,894								0				Reserves for strategic projects		Kestävä kehitys oma rivi vaikuttamisessa 2020. 2019 kestävä kehitys (ilmastoreivit ja keke harjoittelija)

				YHTEENSÄ		-371,931		-23%		-480,840		-29%		-526,058				-632,405		-1.3 %		-640,620				TOTAL



				Kiina yhteistyön

				tuotot		0				0				25												Näitä ei ole kaavoitettu. Piilota rivit?

				kulut		0				-3				-3												Näitä ei ole kaavoitettu. Piilota rivit?

						0				-3				22





viestintä



				Viestintä/ Communications



						TAMMI-SYYSKUU/ JAN-SEP 2020												BUD2021

						TOT		TOTQ3		BUD		TOT20		TOT				BUD		BUD21		BUD

						01-09/2020		%Δ		01-09/2020		%Δ		01-09/2019				2021		%Δ		2020

						EUR		BUDQ3		EUR		TOT19		EUR				EUR		BUD20		EUR								KOMMENTIT

				Viestinnän henkilöstökulut		-142,930		22.6 %		-116,541		41.5 %		-100,980				-210,891		36.9 %		-154,021				Personnel costs, Communications				kääntäjäsäästö?

				Opiskelijakalenteri		-5,252		-37%		-8,325		-51.9 %		-10,929				0		-100%		-11,100				Student calender

				Viestinnän kulut		-4,213		-59%		-10,350		-2%		-4,280				-28,800		109%		-13,800				Common costs, Communications				Ainon

				YHTEENSÄ		-152,395		13%		-135,216		31%		-116,190				-239,691		34%		-178,921				TOTAL







tukitoiminta





				Tukitoiminta / Support functions



						TAMMI-SYYSKUU/ JAN-SEP 2020												BUD2021

						TOT		TOTQ3		BUD		TOT20		TOT				BUD		BUD21		BUD

						01-09/2020		%Δ		01-09/2020		%Δ		01-09/2019				2021		%Δ		2020

						EUR		BUDQ3		EUR		TOT19		EUR				EUR		BUD20		EUR								KOMMENTIT

				Tukitoiminnan henkilöstökulut		-214,185		-15.8 %		-254,508		-18.5 %		-262,740				-339,000		-5.1 %		-357,109				Personnel costs, Support functions				Vertailuluku muutettu vastaamaan nykyistä budjettitapaa, jossa AYY-Palvelu Oy:tä ei mukana		Tarkista conditional formatting

				Taloustoiminnot		-146,016		5.2 %		-138,860		-18.8 %		-179,746				-215,000		16.1 %		-185,147				Common costs, Finances						Tarkista conditional formatting

				Kiinteistötoiminnot		-23,425		-38.8 %		-38,250		-55.6 %		-52,733				-20,000		-60.8 %		-51,000				Common costs, Real Estate				Navitassa budjetti väärin (-17790€) Konsultointikuluja.		Tarkista conditional formatting

				Tietotekniikka		-76,102		113.6 %		-35,625		205.1 %		-24,944				-97,500		105.3 %		-47,500				Common costs, IT				Poistot puuttuu budjetista, eikä ole jaksotettu (tehty kerran vuodessa), poistot voisi kirjata, jos ehtii ja tehdä aktivoinnit. IT:n HR-kuluja tässä tammi- ja helmikuulta. 		Tarkista conditional formatting

				YHTEENSÄ		-459,729		-2%		-467,243		-11.6 %		-520,163				-671,500		4.8 %		-640,756				TOTAL						Tarkista conditional formatting

																														2589

														huomioi 2019 kulut kopioitu lukuina!

						vain kulut, esim. kp 690 ei saa tulla tuottoa. Tuotto menee sivulle varainhankinta

																														14250









Koonti asuntojen hallintovel.

		Laskuttaja 		Laskutettava		Aihe		laskutus / sisäinen kustannuspaikkavyörytys				2020		2019		2018

		AYY-Palvelu Oy		100 %:t kiinteistöyhtiöt		hallinnollinen ja tekninen isännöinti		laskutus						289,793		257884.72

		AYY-Palvelu Oy		AYY:n suoraomisteiset		Tekninen isännöinti 		laskutus						273,927		0

		AYY-Palvelu Oy		Miestentie		Rakennuttamispalvelu		laskutus						23,338		0

		AYY		100 %:t kiinteistöyhtiöt		Vuokraus ja konsernihallinto		laskutus		154,622

Monika Kivimäki: Monika Kivimäki:
				107253.54		0

		AYY		AYY:n suoraomisteiset		Vuokraus, taloushallintopalvelut, hal. isännöinti		muistiolla kustannuspaikoille		638198.16				633,782		596,935

		AYY		Artti		Vuokraus ja hallinnollinen isännöinti		laskutus		1,550				1,550		1,550

		AYY		OAS		Vuokraus ja hallinnollinen isännöinti		laskutus		30000				48252		48252

		AYY		osaomisteiset Turkismiehentie ja Töölön Ruusulankatu)		Vuokraus ja hallinnollinen isännöinti		laskutus		34,838				34,838		34,838

														1,412,734		939,460



		AYY		AYY-Palvelu Oy						140000				139843.73		(+alv)

				r-vuosi		sijainti		asuinm2

Hannes Helminen: Hannes Helminen:
Ent. TKY:n kohteissa ilmoitetut asuinneliöt ovat yhtä kuin vuokranmaksun perusteena olevat pinta-alat.

										

Monika Kivimäki: Monika Kivimäki:
		Kokonaan omistetut KOY:t:

		Koy Helsingin Atlantinkatu		2017		Jätkäsaari		4,429

		Koy Espoon Miestentie 2		2018		Otaniemi		3,627

		Koy Hiihtomäentie 22		1955		Herttoniemi		1,136

		Koy Tuhkimontie 2		1961		Roihuvuori		1,584

		Koy Kirkonkyläntie 16		1969		Malmi		780

		Koy Vaasankatu, peruskorjaus 2014		1970		Kallio		2,112

		Koy Pohjavedenkatu 4		1999		Vuosaari		3,445

		Koy Kylterinkartano		2000		Puotila		2,105

		Koy Kylterinranta		2004		Arabianranta		3,066

		Koy Kylterivuori		2002		Roihuvuori		2,617

		Koy Kylterivaara		2002		Leppävaara		1,795

		Koy Kyltericampus		2009		Töölö		1,537

								28,233

		Osaomistetut KOY:t

		Ylioppilasasuntola ja Keilatalo Oy (Ruusulankatu)		1962		Taka-Töölö		1,212

		Koy Turkismiehentie 8		1976		Pitäjänmäki		2,768

								3,980

		Suoraomisteiset

		Otakaari 20		1959		Otaniemi		1,429

		Jämeräntaival 1		1965		Otaniemi		6,110

		Jämeräntaival 3, peruskorjattu 2018 - 2019		1952		Otaniemi		3,528

		Jämeräntaival 5, peruskorjaus valm 2018		1952		Otaniemi		3,287

		Jämeräntaival 7, peruskorjattu 2017		1952		Otaniemi		3,361

		Jämeräntaival 6, peruskorjattu 2013		1970		Otaniemi		3,071

		Servinkuja 1 		1966		Otaniemi		2,888

		Servin maijantie 6		1967		Otaniemi		4,498

		Servin maijantie 12		1968		Otaniemi		6,851

		 Servin maijantie 10		1969		Otaniemi		4,667

		Otaranta 		2005		Otaniemi		6,513

		Otakaari 18, Ossinlinna(*		2004		Otaniemi		4,327

		Rummunlyöjänkatu 3, Heinävaara		2002		Leppävaara		2,653

								53,183



		Koko kanta						85,396.18
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Varainhankinta/ Fund raising

TAMMI-SYYSKUU/ JAN-SEP 2020 BUD2021

TOT TOTQ3 BUD TOT20 TOT BUD BUD21 BUD
01-09/2020 %Δ 01-09/2020 %Δ 01-09/2019 2021 %Δ 2020

EUR BUDQ3 EUR TOT19 EUR EUR BUD20 EUR
Jäsenmaksut 645 000 0,0 % 645 000 3,5 % 622 920 875 000 1,7 % 860 000 Membership fees

Sijoitusten tuotto 412 500 0,0 % 412 500 0,0 % 412 500 550 000 0,0 % 550 000 Profit from the investments

Hallintoveloitukset asuntotoiminnasta 726 750 0,0 % 726 750 0,0 % 726 750 1 042 276 7,0 % 969 000 Administrative charge from real estates

Yritysyhteistyö -4 794 -110,8 % 44 589 77,0 % -2 708 0 0 60 000 Sponsor agreements

YHTEENSÄ 1 779 456 -2,7 % 1 828 839 1,1 % 1 759 462 2 467 276 1,1 % 2 439 000



Yhteisötoiminta/ Community

TAMMI-SYYSKUU/ JAN-SEP 2020 BUD2021

TOT TOTQ3 BUD TOT20 TOT BUD BUD21 BUD
01-09/2020 %Δ 01-09/2020 %Δ 01-09/2019 2021 %Δ 2020

EUR BUDQ3 EUR TOT19 EUR EUR BUD20 EUR
Yhteisötoiminnan henk.kulut -106 739 -13,1 % -122 896 36,4 % -78 282 -176 400 8,6 % -162 390 Personnel costs, Community
Yhteisötoiminnan yhteiset kulut -11 114 -24,2 % -14 663 -4,7 % -11 667 -11 000 0,0 % -11 000 Common costs, Community
Tapahtumat -13 821 -75,9 % -57 350 -74,8 % -54 780 -20 000 -71,2 % -69 400 Events
Vapaaehtoistoiminta -36 090 -16,6 % -43 298 6,0 % -34 056 -51 000 -10,3 % -56 830 Volunteers total
Avustukset -2 320 -97,5 % -93 110 -97,3 % -84 988 -88 480 -5,3 % -93 480 Grants
Yhdistysasiat -2 203 -73,4 % -8 288 -11,5 % -2 488 -7 000 0,0 % -7 000 Association issues
Uudet opiskelijat ja tuutorointi -558 -70,2 % -1 875 -20,4 % -701 -2 500 0,0 % -2 500 New students

YHTEENSÄ -172 845 -49,4 % -341 478 -35,3 % -266 962 -356 380 -11,5 % -402 600 TOTAL


koko AYY

																						2/3/20

		Tuloslaskelma																				Tuloslaskelma

		Hakuehdot		Piilota																		Hakuehdot		Piilota

		Päivämääräväli:		1.12.2019 - 31.12.2019																		Päivämääräväli:		1.12.2019 - 31.12.2019

		Tallenna raportti pikalinkiksi																				Tallenna raportti pikalinkiksi

		Laajenna kaikki																				Laajenna kaikki

		Kopioi leikepöydälle																				Kopioi leikepöydälle

		Aalto-yliopiston ylioppilaskunta		Jaksolta								Tilikauden alusta										Aalto-yliopiston ylioppilaskunta		Jaksolta								Tilikauden alusta

				1.12.2019 - 31.12.2019		1.12.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%		1.1.2019 - 31.12.2019		1.1.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%						1.12.2019 - 31.12.2019		1.12.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%		1.1.2019 - 31.12.2019		1.1.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%

		Tuloslaskelma																				Tuloslaskelma

		Varsinainen toiminta		-1,775,338.90		-2,270,449.47		495,110.57		21.80%		-234,531.58		-575,533.96		341,002.38		59.20%				Varsinainen toiminta		110,737.51		-2,270,449.47		2,381,186.98		104.90%		1,651,544.83		-575,533.96		2,227,078.79		387.00%

		Vuokrat		802,015.78		777,646.73		24,369.05		3.10%		9,592,412.99		9,236,308.03		356,104.96		3.90%				Vuokrat		802,015.78		777,646.73		24,369.05		3.10%		9,592,412.99		9,236,308.03		356,104.96		3.90%

		Käyttökorvaukset		8,576.19		7,737.93		838.26		10.80%		72,923.70		54,202.11		18,721.59		34.50%				Käyttökorvaukset		8,576.19		7,737.93		838.26		10.80%		72,923.70		54,202.11		18,721.59		34.50%

		Muut tuotot		53,331.38		54,092.88		-761.50		-1.40%		766,594.63		760,760.11		5,834.52		0.80%				Muut tuotot		80,585.21		54,092.88		26,492.33		49.00%		793,848.46		760,760.11		33,088.35		4.30%

		Sisäiset veloitukset		315,910.23		-58,531.00		374,441.23		639.70%		1,072,853.23		698,412.00		374,441.23		53.60%				Sisäiset veloitukset		315,910.23		-58,531.00		374,441.23		639.70%		1,072,853.23		698,412.00		374,441.23		53.60%

		Kulut		-2,955,172.48		-3,051,396.01		96,223.53		3.20%		-11,739,316.13		-11,325,216.21		-414,099.92		-3.70%				Kulut		-1,096,349.90		-3,051,396.01		1,955,046.11		64.10%		-9,880,493.55		-11,325,216.21		1,444,722.66		12.80%

		Varainhankinta		74,638.00		74,190.00		448.00		0.60%		855,689.50		843,190.00		12,499.50		1.50%				Varainhankinta		74,638.00		74,190.00		448.00		0.60%		855,689.50		843,190.00		12,499.50		1.50%

		Tuotot		74,638.00		74,190.00		448.00		0.60%		855,689.50		843,190.00		12,499.50		1.50%				Tuotot		74,638.00		74,190.00		448.00		0.60%		855,689.50		843,190.00		12,499.50		1.50%

		Sijoitus- ja rahoitustoiminta		214,334.59		-571,219.27		785,553.86		137.50%		1,725,382.32		1,072,027.19		653,355.13		60.90%				Sijoitus- ja rahoitustoiminta		240,950.09		-571,219.27		812,169.36		142.20%		1,751,997.82		1,072,027.19		679,970.63		63.40%

		Tuotot		181,703.86		183,485.88		-1,782.02		-1.00%		1,771,261.09		2,638,849.29		-867,588.20		-32.90%				Tuotot		161,544.19		183,485.88		-21,941.69		-12.00%		1,751,101.42		2,638,849.29		-887,747.87		-33.60%

		Kulut		32,630.73		-754,705.15		787,335.88		104.30%		-45,878.77		-1,566,822.10		1,520,943.33		97.10%				Kulut		79,405.90		-754,705.15		834,111.05		110.50%		896.40		-1,566,822.10		1,567,718.50		100.10%

		Tilikauden tulos 		-1,486,366.31		-2,767,478.74		1,281,112.43		46.30%		2,346,540.24		1,339,683.23		1,006,857.01		75.20%				Tilikauden tulos 		426,325.60		-2,767,478.74		3,193,804.34		115.40%		4,259,232.15		1,339,683.23		2,919,548.92		217.90%

		Tilinpäätössiirrot		-284,841.31		-54,810.84		-230,030.47		-419.70%		-284,841.31		-54,810.84		-230,030.47		-419.70%				Tilinpäätössiirrot		-210,375.95		-54,810.84		-155,565.11		-283.80%		-210,375.95		-54,810.84		-155,565.11		-283.80%

		Verotusperusteisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)		-284,841.31		-54,810.84		-230,030.47		-419.70%		-284,841.31		-54,810.84		-230,030.47		-419.70%				Verotusperusteisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)		-210,375.95		-54,810.84		-155,565.11		-283.80%		-210,375.95		-54,810.84		-155,565.11		-283.80%

		Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 		-1,771,207.62		-2,822,289.58		1,051,081.96		37.20%		2,061,698.93		1,284,872.39		776,826.54		60.50%				Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 		215,949.65		-2,822,289.58		3,038,239.23		107.70%		4,048,856.20		1,284,872.39		2,763,983.81		215.10%

																						2/3/20

																						Tuloslaskelma

																						Hakuehdot		Piilota

																						Päivämääräväli:		1.12.2019 - 31.12.2019

																						Tallenna raportti pikalinkiksi

																						Laajenna kaikki

																						Kopioi leikepöydälle

																						Aalto-yliopiston ylioppilaskunta		Jaksolta								Tilikauden alusta

																								1.12.2019 - 31.12.2019		1.12.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%		1.1.2019 - 31.12.2019		1.1.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%

																						Tuloslaskelma

																						Varsinainen toiminta		110,737.51		-2,270,449.47		2,381,186.98		104.90%		1,651,544.83		-575,533.96		2,227,078.79		387.00%

																						Vuokrat		802,015.78		777,646.73		24,369.05		3.10%		9,592,412.99		9,236,308.03		356,104.96		3.90%

																						Käyttökorvaukset		8,576.19		7,737.93		838.26		10.80%		72,923.70		54,202.11		18,721.59		34.50%

																						Muut tuotot		80,585.21		54,092.88		26,492.33		49.00%		793,848.46		760,760.11		33,088.35		4.30%

																						Sisäiset veloitukset		315,910.23		-58,531.00		374,441.23		639.70%		1,072,853.23		698,412.00		374,441.23		53.60%

																						Kulut		-1,096,349.90		-3,051,396.01		1,955,046.11		64.10%		-9,880,493.55		-11,325,216.21		1,444,722.66		12.80%

																						Varainhankinta		74,638.00		74,190.00		448.00		0.60%		855,689.50		843,190.00		12,499.50		1.50%

																						Tuotot		74,638.00		74,190.00		448.00		0.60%		855,689.50		843,190.00		12,499.50		1.50%

																						Sijoitus- ja rahoitustoiminta		240,950.09		-571,219.27		812,169.36		142.20%		1,751,997.82		1,072,027.19		679,970.63		63.40%

																						Tuotot		161,544.19		183,485.88		-21,941.69		-12.00%		1,751,101.42		2,638,849.29		-887,747.87		-33.60%

																						Kulut		79,405.90		-754,705.15		834,111.05		110.50%		896.4		-1,566,822.10		1,567,718.50		100.10%

																						Tilikauden tulos 		426,325.60		-2,767,478.74		3,193,804.34		115.40%		4,259,232.15		1,339,683.23		2,919,548.92		217.90%

																						Tilinpäätössiirrot		-210,375.95		-54,810.84		-155,565.11		-283.80%		-210,375.95		-54,810.84		-155,565.11		-283.80%

																						Verotusperusteisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)		-210,375.95		-54,810.84		-155,565.11		-283.80%		-210,375.95		-54,810.84		-155,565.11		-283.80%

																						Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 		215,949.65		-2,822,289.58		3,038,239.23		107.70%		4,048,856.20		1,284,872.39		2,763,983.81		215.10%





Netv.Aatt. ja Tukit.

		AYY

												EUR		EUR

								Huomioitu AYY10				-765,218.67		-985,533.93

Tarja Toivanen: Tarja Toivanen:
vähennetty Asuntopalveluun kohdistuneet poistot		Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 

												875,633.23		501,192.00		Sisäiset veloitukset						2/21/20

		Tuloslaskelma																				Tuloslaskelma

		Hakuehdot		Piilota																		Hakuehdot		Piilota

		Päivämääräväli:		1.12.2019 - 31.12.2019																		Päivämääräväli:		1.12.2019 - 31.12.2019

		Laskentakohteet:		Kustannuspaikat, Aatteellinen toiminta																		Laskentakohteet:		Kustannuspaikat, Aatteellinen toiminta

				Kustannuspaikat, Tukitoiminnot																				Kustannuspaikat, Tukitoiminnot

		Tallenna raportti pikalinkiksi																				Tallenna raportti pikalinkiksi

		Laajenna kaikki																				Laajenna kaikki

		Kopioi leikepöydälle																				Kopioi leikepöydälle

		Aalto-yliopiston ylioppilaskunta		Jaksolta								Tilikauden alusta										Aalto-yliopiston ylioppilaskunta		Jaksolta								Tilikauden alusta

				1.12.2019 - 31.12.2019		1.12.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%		1.1.2019 - 31.12.2019		1.1.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%						1.12.2019 - 31.12.2019		1.12.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%		1.1.2019 - 31.12.2019		1.1.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%

		Tuloslaskelma																				Tuloslaskelma

		Varsinainen toiminta		-125,803.94		-551,119.24		425,315.30		77.20%		-1,767,065.59		-1,979,815.85		212,750.26		10.70%				Varsinainen toiminta		108911.49		-551119.24		660030.73		1.198		-1532350.16		-1979815.85		447465.69		0.226

		Vuokrat		7,410.00		5,441.01		1,968.99		36.20%		157,552.65		159,515.62		-1,962.97		-1.20%				Vuokrat		7410		5441.01		1968.99		0.362		157552.65		159515.62		-1962.97		-0.012

		Käyttökorvaukset		0.00		0.00		0.00		-		0.00		60.00		-60.00		-100.00%				Käyttökorvaukset		0		0		0		-		0		60		-60		-1

		Muut tuotot		62,416.35		41,922.48		20,493.87		48.90%		474,426.54		429,760.31		44,666.23		10.40%				Muut tuotot		56135.76		41922.48		14213.28		0.339		468145.95		429760.31		38385.64		0.089

		Sisäiset veloitukset		299,475.23		-74,966.00		374,441.23		499.50%		875,633.23		501,192.00		374,441.23		74.70%				Sisäiset veloitukset		299475.23		-74966		374441.23		4.995		875633.23		501192		374441.23		0.747

		Kulut		-495,105.52		-523,516.73		28,411.21		5.40%		-3,274,678.01		-3,070,343.78		-204,334.23		-6.70%				Kulut		-254109.5		-523516.73		269407.23		0.515		-3033681.99		-3070343.78		36661.79		0.012

		Varainhankinta		74,638.00		74,190.00		448.00		0.60%		855,689.50		843,190.00		12,499.50		1.50%				Varainhankinta		74638		74190		448		0.006		855689.5		843190		12499.5		0.015

		Tuotot		74,638.00		74,190.00		448.00		0.60%		855,689.50		843,190.00		12,499.50		1.50%				Tuotot		74638		74190		448		0.006		855689.5		843190		12499.5		0.015

		Sijoitus- ja rahoitustoiminta		-83.64		-39.05		-44.59		-114.20%		-1,646.93		-279.41		-1,367.52		-489.40%				Sijoitus- ja rahoitustoiminta		-80.76		-39.05		-41.71		-1.068		-1644.05		-279.41		-1364.64		-4.884

		Tuotot		0		23.75		-23.75		-100.00%		462.88		411.52		51.36		12.50%				Tuotot		0		23.75		-23.75		-1		462.88		411.52		51.36		0.125

		Kulut		-83.64		-62.80		-20.84		-33.20%		-2,109.81		-690.93		-1,418.88		-205.40%				Kulut		-80.76		-62.8		-17.96		-0.286		-2106.93		-690.93		-1416		-2.049

		Tilikauden tulos 		-51,249.58		-476,968.29		425,718.71		89.30%		-913,023.02		-1,136,905.26		223,882.24		19.70%				Tilikauden tulos 		183468.73		-476968.29		660437.02		1.385		-678304.71		-1136905.26		458600.55		0.403

		Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 		-51,249.58		-476,968.29		425,718.71		89.30%		-913,023.02		-1,136,905.26		223,882.24		19.70%				Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 		183468.73		-476968.29		660437.02		1.385		-678304.71		-1136905.26		458600.55		0.403

		Tuloslaskelma		Ei muutoksia helmikuun 2020 jälkeen

		Hakuehdot		Piilota

		Päivämääräväli:		1.12.2019 - 31.12.2019

		Laskentakohteet:		Kustannuspaikat,     910 AYY 10 v

		Tallenna raportti pikalinkiksi

		Laajenna kaikki

		Kopioi leikepöydälle

		Aalto-yliopiston ylioppilaskunta		Jaksolta								Tilikauden alusta

				1.12.2019 - 31.12.2019		1.12.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%		1.1.2019 - 31.12.2019		1.1.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%

		Tuloslaskelma

		Varsinainen toiminta		-386.15		0.00		-386.15		- 		-11,113.62		0.00		-11,113.62		- 

		Muut tuotot		1,120.00		0		1,120.00		-		1,120.00		0		1,120.00		-

		Kulut		-1,506.15		0.00		-1,506.15		-		-12,233.62		0.00		-12,233.62		-

		Tilikauden tulos 		-386.15		0.00		-386.15		- 		-11,113.62		0.00		-11,113.62		- 

		Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 		-386.15		0.00		-386.15		- 		-11,113.62		0.00		-11,113.62		- 



		Tuloslaskelma																				Tuloslaskelma

		Hakuehdot		Piilota																		Hakuehdot		Piilota				Ei huomioida poistoja, eikä sisäistä tuottoa!

		Päivämääräväli:		1.12.2019 - 31.12.2019																		Päivämääräväli:		1.12.2019 - 31.12.2019

		Laskentakohteet:		Kustannuspaikat,     693 Asuntopalvelu																		Laskentakohteet:		Kustannuspaikat,     693 Asuntopalvelu

		Tallenna raportti pikalinkiksi																				Tallenna raportti pikalinkiksi

		Sulje kaikki																				Sulje kaikki

		Kopioi leikepöydälle																				Kopioi leikepöydälle



		Aalto-yliopiston ylioppilaskunta		Jaksolta								Tilikauden alusta										Aalto-yliopiston ylioppilaskunta		Jaksolta								Tilikauden alusta

				1.12.2019 - 31.12.2019		1.12.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%		1.1.2019 - 31.12.2019		1.1.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%						1.12.2019 - 31.12.2019		1.12.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%		1.1.2019 - 31.12.2019		1.1.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%

		Tuloslaskelma																				Tuloslaskelma

		Varsinainen toiminta		-133,162.95		-169,479.46		36,316.51		21.40%		-257,392.89		-305,469.31		48,076.42		15.70%				Varsinainen toiminta		25,129.02		-169,479.46		194,608.48		114.80%		-99,100.92		-305,469.31		206,368.39		67.60%

		Muut tuotot		1,263.02		1,185.75		77.27		6.50%		14,460.81		5,255.70		9,205.11		175.10%				Muut tuotot		1,263.02		1,185.75		77.27		6.50%		14,460.81		5,255.70		9,205.11		175.10%

		3060 Muut tuotot		1,263.02		1,185.75		77.27		6.50%		14,460.81		5,255.70		9,205.11		175.10%				3060 Muut tuotot		1,263.02		1,185.75		77.27		6.50%		14,460.81		5,255.70		9,205.11		175.10%

		Sisäiset veloitukset		74,882.82		0		74,882.82		-		74,882.82		0		74,882.82		-				Sisäiset veloitukset		74,882.82		0		74,882.82		-		74,882.82		0		74,882.82		-

		3080 Hallinnon veloitus yksiköiltä		74,882.82		0		74,882.82		-		74,882.82		0		74,882.82		-				3080 Hallinnon veloitus yksiköiltä		74,882.82		0		74,882.82		-		74,882.82		0		74,882.82		-

		Kulut		-209,308.79		-170,665.21		-38,643.58		-22.60%		-346,736.52		-310,725.01		-36,011.51		-11.60%				Kulut		-51,016.82		-170,665.21		119,648.39		70.10%		-188,444.55		-310,725.01		122,280.46		39.40%

		Henkilöstökulut		-20,280.53		-15,552.85		-4,727.68		-30.40%		-143,189.86		-118,966.80		-24,223.06		-20.40%				Henkilöstökulut		-20,906.53		-15,552.85		-5,353.68		-34.40%		-143,815.86		-118,966.80		-24,849.06		-20.90%

		Kuukausi- ja tuntipalkat		-8,854.30		-10,548.89		1,694.59		16.10%		-95,409.60		-79,575.05		-15,834.55		-19.90%				Kuukausi- ja tuntipalkat		-8,854.30		-10,548.89		1,694.59		16.10%		-95,409.60		-79,575.05		-15,834.55		-19.90%

		5000 Kuukausipalkat		-8,854.30		-10,548.89		1,694.59		16.10%		-95,409.60		-73,016.21		-22,393.39		-30.70%				5000 Kuukausipalkat		-8,854.30		-10,548.89		1,694.59		16.10%		-95,409.60		-73,016.21		-22,393.39		-30.70%

		5010 Tuntipalkat		0		0		0		-		0		-6,558.84		6,558.84		100.00%				5010 Tuntipalkat		0		0		0		-		0		-6,558.84		6,558.84		100.00%

		Lisät ja korvaukset		-1,210.91		-859		-351.91		-41.00%		-12,516.10		-10,464.84		-2,051.26		-19.60%				Lisät ja korvaukset		-1,210.91		-859.00		-351.91		-41.00%		-12,516.10		-10,464.84		-2,051.26		-19.60%

		5110 Muut palkanlisät		-1,210.91		-859		-351.91		-41.00%		-12,516.10		-10,464.84		-2,051.26		-19.60%				5110 Muut palkanlisät		-1,210.91		-859.00		-351.91		-41.00%		-12,516.10		-10,464.84		-2,051.26		-19.60%

		Loma-ajan ja sosiaalipalkat		-8,785.00		-2,307.00		-6,478.00		-280.80%		-13,001.32		-9,018.92		-3,982.40		-44.20%				Loma-ajan ja sosiaalipalkat		-8,785.00		-2,307.00		-6,478.00		-280.80%		-13,001.32		-9,018.92		-3,982.40		-44.20%

		5310 Vuosilomakorvaukset		0		-324		324		100.00%		0		-2,991.13		2,991.13		100.00%				5310 Vuosilomakorvaukset		0.00		-324.00		324.00		100.00%		0.00		-2,991.13		2,991.13		100.00%

		5320 Lomarahat		0		-162		162		100.00%		-4,216.32		-4,206.79		-9.53		-0.20%				5320 Lomarahat		0.00		-162.00		162.00		100.00%		-4,216.32		-4,206.79		-9.53		-0.20%

		5330 Lomapalkkojen jaksotus		-8,785.00		-1,821.00		-6,964.00		-382.40%		-8,785.00		-1,821.00		-6,964.00		-382.40%				5330 Lomapalkkojen jaksotus		-8,785.00		-1,821.00		-6,964.00		-382.40%		-8,785.00		-1,821.00		-6,964.00		-382.40%

		Henkilösivukulut		-1,231.04		-1,573.87		342.83		21.80%		-20,067.87		-17,754.36		-2,313.51		-13.00%				Henkilösivukulut		-1,857.04		-1,573.87		-283.17		-18.00%		-20,693.87		-17,754.36		-2,939.51		-16.60%

		6130 Tyel-maksut		-1,910.44		-2,329.15		418.71		18.00%		-27,323.31		-24,237.41		-3,085.90		-12.70%				6130 Tyel-maksut		-2,536.44		-2,329.15		-207.29		-8.90%		-27,949.31		-24,237.41		-3,711.90		-15.30%

		6140 Työntekijäin TEL-maksut		679.4		755.28		-75.88		-10.00%		7,255.44		6,483.05		772.39		11.90%				6140 Työntekijäin TEL-maksut		679.4		755.28		-75.88		-10.00%		7,255.44		6,483.05		772.39		11.90%

		Muut henkilösivukulut		-199.28		-264.09		64.81		24.50%		-2,194.97		-2,153.63		-41.34		-1.90%				Muut henkilösivukulut		-199.28		-264.09		64.81		24.50%		-2,194.97		-2,153.63		-41.34		-1.90%

		6300 Sosiaaliturvamaksut		-77.5		-102.29		24.79		24.20%		-863.06		-832.99		-30.07		-3.60%				6300 Sosiaaliturvamaksut		-77.5		-102.29		24.79		24.20%		-863.06		-832.99		-30.07		-3.60%

		6400 Tapaturmavakuutusmaksut		-65.42		-77.33		11.91		15.40%		-726.13		-621.28		-104.85		-16.90%				6400 Tapaturmavakuutusmaksut		-65.42		-77.33		11.91		15.40%		-726.13		-621.28		-104.85		-16.90%

		6410 Työttömyysvakuutusmaksut		-201.31		-303.31		102		33.60%		-2,150.86		-2,511.49		360.63		14.40%				6410 Työttömyysvakuutusmaksut		-201.31		-303.31		102.00		33.60%		-2,150.86		-2,511.49		360.63		14.40%

		6420 Työntekijöiden työttömyysvakuutusmaksut		150.98		225.98		-75		-33.20%		1,612.33		1,871.27		-258.94		-13.80%				6420 Työntekijöiden työttömyysvakuutusmaksut		150.98		225.98		-75.00		-33.20%		1,612.33		1,871.27		-258.94		-13.80%

		6430 Ryhmähenkivakuutusmaksut		-6.03		-7.14		1.11		15.50%		-67.25		-59.14		-8.11		-13.70%				6430 Ryhmähenkivakuutusmaksut		-6.03		-7.14		1.11		15.50%		-67.25		-59.14		-8.11		-13.70%

		Poistot 		-158,917.97		-151,371.33		-7,546.64		-5.00%		-158,917.97		-151,371.33		-7,546.64		-5.00%				Poistot 		0		-151,371.33		151,371.33		100.00%		0		-151,371.33		151,371.33		100.00%

		Suunnitelman mukaiset poistot		-158,917.97		-151,371.33		-7,546.64		-5.00%		-158,917.97		-151,371.33		-7,546.64		-5.00%				Suunnitelman mukaiset poistot		0		-151,371.33		151,371.33		100.00%		0		-151,371.33		151,371.33		100.00%

		6850 Poisto muista pitkävaikutteisista menoista		-158,917.97		-151,371.33		-7,546.64		-5.00%		-158,917.97		-151,371.33		-7,546.64		-5.00%				6850 Poisto muista pitkävaikutteisista menoista		0		-151,371.33		151,371.33		100.00%		0		-151,371.33		151,371.33		100.00%

		Muut kulut		-30,110.29		-3,741.03		-26,369.26		-704.90%		-44,628.69		-40,386.88		-4,241.81		-10.50%				Muut kulut		-30,110.29		-3,741.03		-26,369.26		-704.90%		-44,628.69		-40,386.88		-4,241.81		-10.50%

		Vapaaehtoiset henkilösivukulut		-644.6		-593.05		-51.55		-8.70%		-5,852.26		-4,550.99		-1,301.27		-28.60%				Vapaaehtoiset henkilösivukulut		-644.6		-593.05		-51.55		-8.70%		-5,852.26		-4,550.99		-1,301.27		-28.60%

		7000 Henkilökunnan koulutus		0		-245.48		245.48		100.00%		-1,992.60		-2,824.80		832.2		29.50%				7000 Henkilökunnan koulutus		0		-245.48		245.48		100.00%		-1,992.60		-2,824.80		832.2		29.50%

		7020 HR:n käytössä! Henkilökunnan virkistys- ja harrastustoiminta		-394.6		-336.7		-57.9		-17.20%		-2,741.12		-1,617.56		-1,123.56		-69.50%				7020 v.2020 HR:n käytössä! Henkilökunnan virkistys- ja harrastustoiminta		-394.6		-336.7		-57.9		-17.20%		-2,741.12		-1,617.56		-1,123.56		-69.50%

		7070 Henkilökunnan lounassetelit ja -lataukset (31.12.2019 asti myös hlöstön kahvit yms)		0		-10.87		10.87		100.00%		-868.54		-108.63		-759.91		-699.50%				7070 v.2020 Henkilökunnan lounassetelit ja -lataukset (31.12.2019 asti myös hlöstön kahvit yms)		0		-10.87		10.87		100.00%		-868.54		-108.63		-759.91		-699.50%

		7160 Lahjat henkilökunnalle		-250		0		-250		-		-250		0		-250		-				7160 Lahjat henkilökunnalle		-250		0		-250		-		-250		0		-250		-

		Hallintopalvelut		-4,650.00		0		-4,650.00		-		-4,650.00		0		-4,650.00		-				Hallintopalvelut		-4,650.00		0		-4,650.00		-		-4,650.00		0		-4,650.00		-

		8410 Laki ja konsultointipalvelut		-4,650.00		0		-4,650.00		-		-4,650.00		0		-4,650.00		-				8410 Laki ja konsultointipalvelut		-4,650.00		0		-4,650.00		-		-4,650.00		0		-4,650.00		-

		Muut hallintokulut		-15.69		-667.98		652.29		97.70%		-4,323.39		-8,555.89		4,232.50		49.50%				Muut hallintokulut		-15.69		-667.98		652.29		97.70%		-4,323.39		-8,555.89		4,232.50		49.50%

		8470 ATK-kulut		0		0		0		-		0		-1,116.00		1,116.00		100.00%				8470 ATK-kulut		0.00		0.00		0.00		-		0.00		-1,116.00		1,116.00		100.00%

		8480 Jäsenmaksut		0		0		0		-		0		-1,000.00		1,000.00		100.00%				8480 Jäsenmaksut		0.00		0.00		0.00		-		0.00		-1,000.00		1,000.00		100.00%

		8500 Puhelinkulut		0		0		0		-		-89.28		-189.75		100.47		52.90%				8500 Puhelinkulut		0.00		0.00		0.00		-		-89.28		-189.75		100.47		52.90%

		8560 Rahaliikenteen kulut		0		0		0		-		-278.26		0		-278.26		-				8560 Rahaliikenteen kulut		0.00		0.00		0.00		-		-278.26		0.00		-278.26		-

		8566 Matkakulut		0		0		0		-		-128.9		-914.34		785.44		85.90%				8566 Matkakulut		0.00		0.00		0.00		-		-128.90		-914.34		785.44		85.90%

		8570 Päivärahat		0		-63		63		100.00%		-210		-300		90		30.00%				8570 Päivärahat		0.00		-63.00		63.00		100.00%		-210.00		-300.00		90.00		30.00%

		8590 Lahjat ja onnittelut		0		-7.74		7.74		100.00%		0		-65.8		65.8		100.00%				8590 Lahjat ja onnittelut		0		-7.74		7.74		100.00%		0		-65.8		65.8		100.00%

		8600 Osallistumiskulut		0		-583.65		583.65		100.00%		-1,328.41		-2,236.78		908.37		40.60%				8600 Osallistumiskulut		0		-583.65		583.65		100.00%		-1,328.41		-2,236.78		908.37		40.60%

		8620 Toimistotarvikkeet		0		0		0		-		-487.31		-318.58		-168.73		-53.00%				8620 Toimistotarvikkeet		0		0		0		-		-487.31		-318.58		-168.73		-53.00%

		8630 Lomakkeet ja painatuskulut		0		0		0		-		0		-118.38		118.38		100.00%				8630 Lomakkeet ja painatuskulut		0		0		0		-		0		-118.38		118.38		100.00%

		8644 Tapahtumakulut (sis tapahtumatarvikkeet ja -tarjoilut)		0		0		0		-		0		-25.79		25.79		100.00%				8644 Tapahtumakulut (sis tapahtumatarvikkeet ja -tarjoilut)		0		0		0		-		0		-25.79		25.79		100.00%

		8650 Kokouskulut		-15.69		-13.59		-2.1		-15.50%		-155.9		-441.84		285.94		64.70%				8650 Kokouskulut		-15.69		-13.59		-2.1		-15.50%		-155.9		-441.84		285.94		64.70%

		8655 Vapaaehtoisten toimintaraha		0		0		0		-		0		-333.49		333.49		100.00%				8655 Vapaaehtoisten toimintaraha		0		0		0		-		0		-333.49		333.49		100.00%

		8660 Vapaaehtoisten koulutus		0		0		0		-		0		0		0		-				8660 Vapaaehtoisten koulutus		0		0		0		-		0		0		0		-

		8670 Muut vieraat palvelut		0		0		0		-		-1,413.03		-1,259.18		-153.85		-12.20%				8670 Muut vieraat palvelut		0		0		0		-		-1,413.03		-1,259.18		-153.85		-12.20%

		8680 Muut hallintokulut		0		0		0		-		-232.3		-235.96		3.66		1.60%				8680 Muut hallintokulut		0		0		0		-		-232.3		-235.96		3.66		1.60%

		Korjaukset ja tarvikkeet		-24,800.00		-2,480.00		-22,320.00		-900.00%		-29,803.04		-27,280.00		-2,523.04		-9.20%				Korjaukset ja tarvikkeet		-24,800.00		-2,480.00		-22,320.00		-900.00%		-29,803.04		-27,280.00		-2,523.04		-9.20%

		8760 Kalustohankinnat ja tarvikkeet		0		0		0		-		-43.04		0		-43.04		-				8760 Kalustohankinnat ja tarvikkeet		0		0		0		-		-43.04		0		-43.04		-

		8810 Suunnittelu- ja konsulttityöt		-24,800.00		-2,480.00		-22,320.00		-900.00%		-29,760.00		-27,280.00		-2,480.00		-9.10%				8810 Suunnittelu- ja konsulttityöt		-24,800.00		-2,480.00		-22,320.00		-900.00%		-29,760.00		-27,280.00		-2,480.00		-9.10%

		Sijoitus- ja rahoitustoiminta		0		0		0		- 		0		-1.84		1.84		100.00%				Sijoitus- ja rahoitustoiminta		0		0		0		- 		0		-1.84		1.84		100.00%

		Kulut		0		0		0		-		0		-1.84		1.84		100.00%				Kulut		0		0		0		-		0		-1.84		1.84		100.00%

		Korkokulut		0		0		0		-		0		-1.84		1.84		100.00%				Korkokulut		0		0		0		-		0		-1.84		1.84		100.00%

		9490 Korkokulut ostoveloista		0		0		0		-		0		-1.84		1.84		100.00%				9490 Korkokulut ostoveloista		0		0		0		-		0		-1.84		1.84		100.00%

		Tilikauden tulos 		-133,162.95		-169,479.46		36,316.51		21.40%		-257,392.89		-305,471.15		48,078.26		15.70%				Tilikauden tulos 		25,129.02		-169,479.46		194,608.48		114.80%		-99,100.92		-305,471.15		206,370.23		67.60%

		Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 		-133,162.95		-169,479.46		36,316.51		21.40%		-257,392.89		-305,471.15		48,078.26		15.70%				Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 		25,129.02		-169,479.46		194,608.48		114.80%		-99,100.92		-305,471.15		206,370.23		67.60%



																						Tuloslaskelma

		Tuloslaskelma																				Hakuehdot		Piilota				ei huomioida sisäistä tuottoa!

		Hakuehdot		Piilota		Ei huomioida poistoja, eikä sisäistä tuottoa!																Päivämääräväli:		1.12.2019 - 31.12.2019

		Päivämääräväli:		1.12.2019 - 31.12.2019																		Laskentakohteet:		Kustannuspaikat,     695 Kiinteistötoiminta								-318,582.06		-217,172.93		kiint.toimintojen henk.kulut

		Laskentakohteet:		Kustannuspaikat,     693 Asuntopalvelu																		Tallenna raportti pikalinkiksi										-87,477.94

Tarja Toivanen: Tarja Toivanen:
tästä vähennetty sisäinen veloitus		-32,728.11		kiint.toimintojen muut kuin henk.kulut

				Kustannuspaikat,         694 Jäsenpalvelut, palvelupisteet																		Sulje kaikki

		Tallenna raportti pikalinkiksi																				Kopioi leikepöydälle

		Laajenna kaikki

		Kopioi leikepöydälle																				Aalto-yliopiston ylioppilaskunta		Jaksolta								Tilikauden alusta

																								1.12.2019 - 31.12.2019		1.12.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%		1.1.2019 - 31.12.2019		1.1.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%

		Aalto-yliopiston ylioppilaskunta		Jaksolta								Tilikauden alusta										Tuloslaskelma

				1.12.2019 - 31.12.2019		1.12.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%		1.1.2019 - 31.12.2019		1.1.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%				Varsinainen toiminta		-838.86		-8,451.89		7,613.03		90.10%		-115,069.81		-78,352.55		-36,717.26		-46.90%

		Tuloslaskelma																				Sisäiset veloitukset		29,049.12		0		29,049.12		-		29,049.12		0		29,049.12		-

		Varsinainen toiminta		-107,118.38		-183,584.82		76,466.44		41.70%		-362,840.93		-443,823.10		80,982.17		18.20%				3080 Hallinnon veloitus yksiköiltä		29,049.12		0		29,049.12		-		29,049.12		0		29,049.12		-

		Muut tuotot		1,268.02		1,190.75		77.27		6.50%		14,750.81		6,440.95		8,309.86		129.00%				Kulut		-29,887.98		-8,451.89		-21,436.09		-253.60%		-144,118.93		-78,352.55		-65,766.38		-83.90%

		Sisäiset veloitukset		74,882.82		0		74,882.82		-		74,882.82		0		74,882.82		-				Henkilöstökulut		-5,330.69		-4,774.85		-555.84		-11.60%		-62,596.41		-49,725.17		-12,871.24		-25.90%

		Kulut		-183,269.22		-184,775.57		1,506.35		0.80%		-452,474.56		-450,264.05		-2,210.51		-0.50%				Kuukausi- ja tuntipalkat		-3,466.37		-2,486.16		-980.21		-39.40%		-40,706.05		-30,894.54		-9,811.51		-31.80%

		Sijoitus- ja rahoitustoiminta		0		0		0		- 		0		-1.84		1.84		100.00%				5000 Kuukausipalkat		-2,298.88		-2,262.54		-36.34		-1.60%		-27,483.76		-27,143.16		-340.6		-1.30%

		Kulut		0		0		0		-		0		-1.84		1.84		100.00%				5010 Tuntipalkat		-1,167.49		-223.62		-943.87		-422.10%		-13,222.29		-3,751.38		-9,470.91		-252.50%

		Tilikauden tulos 		-107,118.38		-183,584.82		76,466.44		41.70%		-362,840.93		-443,824.94		80,984.01		18.20%				Lisät ja korvaukset		-549.43		-540.75		-8.68		-1.60%		-7,207.45		-7,355.16		147.71		2.00%

		Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 		-107,118.38		-183,584.82		76,466.44		41.70%		-362,840.93		-443,824.94		80,984.01		18.20%				5100 Ylityönlisät		0		0		0		-		-646.87		-891.8		244.93		27.50%

																						5110 Muut palkanlisät		-549.43		-540.75		-8.68		-1.60%		-6,560.58		-6,463.36		-97.22		-1.50%

																						Palkkiot		-230.34		-185.74		-44.6		-24.00%		-743.85		-336.68		-407.17		-120.90%

																						5200 Palkkiot		0		0		0		-		0		-150.94		150.94		100.00%

																						5205 Palkkiot linnanisännät		-68.27		-49.17		-19.1		-38.80%		-178.28		-49.17		-129.11		-262.60%

																						5206 Palkkiot asuntotoimikunta		-94.82		-136.57		41.75		30.60%		-94.82		-136.57		41.75		30.60%

																						5208 Luottamushenkilöpalkkio		-67.25		0		-67.25		-		-470.75		0		-470.75		-

																						Loma-ajan ja sosiaalipalkat		-249		-1,250.00		1,001.00		80.10%		-3,820.52		-3,420.28		-400.24		-11.70%

																						5310 Vuosilomakorvaukset		0		0		0		-		-960.83		-101.26		-859.57		-848.90%

																						5320 Lomarahat		0		0		0		-		-2,531.19		-2,069.02		-462.17		-22.30%

																						5330 Lomapalkkojen jaksotus		-249		-1,250.00		1,001.00		80.10%		-249		-1,250.00		1,001.00		80.10%

																						5350 Muut sosiaalipalkat		0		0		0		-		-79.5		0		-79.5		-

																						Henkilösivukulut		-750.69		-238.95		-511.74		-214.20%		-9,082.98		-6,811.78		-2,271.20		-33.30%

																						6130 Tyel-maksut		-1,025.81		-473.21		-552.6		-116.80%		-13,117.44		-9,971.83		-3,145.61		-31.50%

																						6140 Työntekijäin TEL-maksut		275.12		234.26		40.86		17.40%		4,034.46		3,160.05		874.41		27.70%

																						Muut henkilösivukulut		-84.86		-73.25		-11.61		-15.80%		-1,035.56		-906.73		-128.83		-14.20%

																						6300 Sosiaaliturvamaksut		-31.43		-26.03		-5.4		-20.70%		-400.22		-348.91		-51.31		-14.70%

																						6400 Tapaturmavakuutusmaksut		-23.34		-20.88		-2.46		-11.80%		-335.2		-264.93		-70.27		-26.50%

																						6410 Työttömyysvakuutusmaksut		-79.35		-81.92		2.57		3.10%		-1,039.01		-1,039.28		0.27		0.00%

																						6420 Työntekijöiden työttömyysvakuutusmaksut		51.41		57.51		-6.1		-10.60%		769.82		770.83		-1.01		-0.10%

																						6430 Ryhmähenkivakuutusmaksut		-2.15		-1.93		-0.22		-11.40%		-30.95		-24.44		-6.51		-26.60%

																						Muut kulut		-24,557.29		-3,677.04		-20,880.25		-567.90%		-81,522.52		-28,627.38		-52,895.14		-184.80%

																						Vapaaehtoiset henkilösivukulut		315.42		-793.62		1,109.04		139.70%		-4,587.74		-2,287.56		-2,300.18		-100.60%

																						7000 Henkilökunnan koulutus		-452.88		0		-452.88		-		-1,186.96		0		-1,186.96		-

																						7020 v.2020 HR:n käytössä! Henkilökunnan virkistys- ja harrastustoiminta		317.4		-603.11		920.51		152.60%		-2,419.18		-1,912.20		-506.98		-26.50%

																						7050 Työterveyshuolto		0		0		0		-		-100		0		-100		-

																						7070 v.2020 Henkilökunnan lounassetelit ja -lataukset (31.12.2019 asti myös hlöstön kahvit yms)		700.9		-190.51		891.41		467.90%		-241.24		-375.36		134.12		35.70%

																						7160 Lahjat henkilökunnalle		-250		0		-250		-		-360.36		0		-360.36		-

																						7170 Muut henkilösivukulut		0		0		0		-		-280		0		-280		-

																						Hallintopalvelut		-24,490.00		0		-24,490.00		-		-27,782.20		-103.92		-27,678.28		-

																						8380 Taloushallintopalvelut		-10,986.40		0		-10,986.40		-		-10,986.40		0		-10,986.40		-

																						8410 Laki ja konsultointipalvelut		-13,503.60		0		-13,503.60		-		-15,983.60		0		-15,983.60		-

																						8430 Muut hallintopalvelut		0		0		0		-		-812.2		0		-812.2		-

																						8440 Viranomaismaksut		0		0		0		-		0		-103.92		103.92		100.00%

																						Muut hallintokulut		-382.71		-1,468.86		1,086.15		73.90%		-36,147.42		-24,219.33		-11,928.09		-49.30%

																						8450 Kirjat ja lehdet		-192.2		-249.5		57.3		23.00%		-661.2		-909.47		248.27		27.30%

																						8470 ATK-kulut		0		-980.4		980.4		100.00%		-9,084.08		-5,809.68		-3,274.40		-56.40%

																						8480 Jäsenmaksut		0		0		0		-		-2,920.00		-2,920.00		0		0.00%

																						8500 Puhelinkulut		0		0		0		-		-33.75		0		-33.75		-

																						8566 Matkakulut		-129.92		-11.1		-118.82		-1070.50%		-260.59		-3,182.42		2,921.83		91.80%

																						8575 Kilometrikorvaukset		0		0		0		-		-43.43		-78.24		34.81		44.50%

																						8580 Autokulut, talousjohtaja		0		0		0		-		0		-12.5		12.5		100.00%

																						8590 Lahjat ja onnittelut		0		0		0		-		0		-2,860.20		2,860.20		100.00%

																						8600 Osallistumiskulut		0		-110		110		100.00%		0		-363.96		363.96		100.00%

																						8620 Toimistotarvikkeet		0		0		0		-		-31.22		-9.31		-21.91		-235.30%

																						8622 ÄLÄ KÄYTÄ Tapahtumatarvikkeet, KÄYTÄ TILIÄ 8644		0		0		0		-		0		0		0		-

																						8644 Tapahtumakulut (sis tapahtumatarvikkeet ja -tarjoilut)		0		-57.44		57.44		100.00%		0		-567.19		567.19		100.00%

																						8650 Kokouskulut		-7.9		-60.42		52.52		86.90%		-713.56		-475.84		-237.72		-50.00%

																						8660 Vapaaehtoisten koulutus		0		0		0		-		0		-793.6		793.6		100.00%

																						8670 Muut vieraat palvelut		-40.29		0		-40.29		-		-22,303.44		-6,102.94		-16,200.50		-265.50%

																						8680 Muut hallintokulut		-12.4		0		-12.4		-		-96.15		-133.98		37.83		28.20%

																						Korjaukset ja tarvikkeet		0		-1,414.56		1,414.56		100.00%		-13,005.16		-2,016.57		-10,988.59		-544.90%

																						8760 Kalustohankinnat ja tarvikkeet		0		-1,294.56		1,294.56		100.00%		-3,220.28		-1,582.23		-1,638.05		-103.50%

																						8770 Käyttötarvikkeet		0		-120		120		100.00%		-582.73		-288.27		-294.46		-102.10%

																						8810 Suunnittelu- ja konsulttityöt		0		0		0		-		-8,998.31		0		-8,998.31		-

																						8840 Muut vierailla suoritettavat työt		0		0		0		-		-203.84		-146.07		-57.77		-39.50%

																						Sijoitus- ja rahoitustoiminta		0		0		0		- 		-10.35		0		-10.35		- 

																						Kulut		0		0		0		-		-10.35		0		-10.35		-

																						Korkokulut		0		0		0		-		-10.35		0		-10.35		-

																						9490 Korkokulut ostoveloista		0		0		0		-		-0.35		0		-0.35		-

																						9610 Perimiskulut		0		0		0		-		-10		0		-10		-

																						Tilikauden tulos 		-838.86		-8,451.89		7,613.03		90.10%		-115,080.16		-78,352.55		-36,727.61		-46.90%

																						Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 		-838.86		-8,451.89		7,613.03		90.10%		-115,080.16		-78,352.55		-36,727.61		-46.90%
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		Tuloslaskelma



		

690 Tukitoiminnot yht (ent. Talouststo yht)  1 EUR
						Kuukausi										Kumulatiivinen																Vuosi		Vuosi		Vuosi

								6.2020										1-6.2020																Ennuste		Budjetti		Edellinen vuosi Toteuma

								Toteuma				Budjetti		Edellinen vuosi Toteuma				Toteuma				Budjetti		%
Toteuma / 
Budjetti		
 Edellinen vuosi Toteuma				%
Toteuma / 
Edellinen vuosi Toteuma				Toteuma + 
Budjetti		1-12.2020		1-12.2019

								EUR		%		EUR		EUR		%		EUR		%		EUR		EUR		EUR		%		EUR		%		EUR		EUR		EUR		%

		

		VARSINAINEN TOIMINTA

		Varsinaisen toiminnan tuotot		Vuokrat		3010 - Laite- ja tarvikevuokrat																				-217

																										-217

				Muut tuotot		3058 - Kopio- ja postimaksutuotot								45				408								272				150.2				408				557

						3059 - Saadut korvaukset		13				4,167		5,167				4,156				25,000		16.6		25,289				16.4				29,156		50,000		57,967

						3060 - Muut tuotot								60				20								221				9.1				20				423

								13				4,167		5,272				4,584				25,000		18.3		25,781				17.8				29,584		50,000		58,948

				Sisäiset veloitukset		3080 - Hallinnon veloitus alv 0%		4,021						52,378				20,105								314,268				6.4				20,105				771,701

								4,021						52,378				20,105								314,268				6.4				20,105				771,701

								4,034				4,167		57,650				24,689				25,000		98.8		339,832				7.3				49,689		50,000		830,649

		Varsinaisen toiminnan kulut		Henkilöstökulut		Palkat ja palkkiot		19,238				22,127		22,558				102,935				132,763		77.5		114,194				90.1				235,698		265,525		219,972

						5000 - Kuukausipalkat		19,238				22,127		22,558				99,768				132,763		75.1		114,194				87.4				232,530		265,525		217,805

						5010 - Tuntipalkat												3,167																3,167				2,168

						Lisät ja korvaukset								2,228												13,237												26,676

						5110 - Muut palkanlisät								2,228												13,237												26,676

						Loma-ajan ja sosiaalipalkat		2,482				10,068		11,337				13,154				11,728		112.2		11,337				116.0				15,145		13,719		13,533

						5310 - Vuosilomakorvaukset						332						7,853				1,992		394.3										9,844		3,983		3,248

						5320 - Lomarahat		8,808				9,736		11,337				11,627				9,736		119.4		11,337				102.6				11,627		9,736		12,961

						5330 - Lomapalkkojen jaksotus		-6,326										-6,326																-6,326				-2,677

						Luontoisedut		40						795				200								4,770				4.2				200				5,030

						5420 - Autoedut								755												4,530												4,530

						5430 - Puhelinedut		40						40				200								240				83.5				200				500

						Luontoisetujen vastatili		-40						-795				-200								-4,770				4.2				-200				-5,030

						5990 - Luontoisetujen vastatili		-40						-795				-200								-4,770				4.2				-200				-5,030

						Henkilösivukulut		5,634				3,944		8,401				26,149				23,666		110.5		34,746				75.3				49,815		47,332		60,714

						6130 - Tyel-maksut		6,376				3,944		9,304				27,987				23,666		118.3		36,220				77.3				51,653		47,332		65,910

						6140 - Työntekijäin TEL-maksut		-2,163						-2,576				-9,219								-10,164				90.7				-9,219				-18,870

						6170 - Eläkkeet		1,421						1,674				7,380								8,690				84.9				7,380				13,675

						Muut henkilösivukulut		717				794		731				4,978				4,761		104.6		2,842				175.2				9,739		9,522		5,304

						6300 - Sosiaaliturvamaksut		376				312		284				1,643				1,871		87.8		1,105				148.6				3,514		3,742		2,063

						6400 - Tapaturmavakuutusmaksut		197				482		240				2,706				2,890		93.6		933				290.0				5,596		5,780		1,741

						6410 - Työttömyysvakuutusmaksut		476						738				2,076								2,871				72.3				2,076				5,358

						6420 - Työntekijöiden työttömyysvakuutusmaksut		-351						-554				-1,533								-2,153				71.2				-1,533				-4,019

						6430 - Ryhmähenkivakuutusmaksut		20						22				86								86				99.6				86				161

								28,072				36,933		45,256				147,215				172,917		85.1		176,356				83.5				310,396		336,098		326,200

				Muut kulut		Vapaaehtoiset henkilösivukulut		606				1,751		4,552				5,835				10,506		55.5		27,512				21.2				16,340		21,011		46,315

						7000 - Henkilökunnan koulutus						292						37				1,750		2.1										1,787		3,500		414

						7010 - Tiimipalaverit ja -virkistys + osallistumismaksut juhliin (tili tuli käyttöön v.2020)						100						178				600		29.7										778		1,200

						7020 - HR:n käytössä! Henkilökunnan virkistys- ja harrastustoiminta		50				146		937				1,127				875		128.8		4,181				27.0				2,002		1,750		4,620

						7040 - Siv.palv.miesten asunnot						625		988								3,750				5,185								3,750		7,500		9,736

						7050 - Työterveyshuolto		283				350		1,377				3,531				2,100		168.1		9,522				37.1				5,631		4,200		18,480

						7070 - Henkilökunnan lounassetelit ja -lataukset (31.12.2019 asti myös hlöstön kahvit yms)		273				51		1,250				890				306		291.4		8,214				10.8				1,196		611		12,323

						7110 - Kahvitarvikkeet/ hedelmät yms. (tili tuli käyttöön v.2020)						42										250												250		500

						7120 - Virikesetelit ja -lataukset (tili tuli käyttöön v.2020. Ennen sis.tiliin 7020)						115										688												688		1,375

						7160 - Lahjat henkilökunnalle						31						72				188		38.4		410				17.6				260		375		600

						7170 - Muut henkilösivukulut																																142

						Käyttö- ja huoltosopimukset																																500

						7340 - Muut käyttö- ja huoltopalvelut																																500

						Sähkö																				34												34

						7830 - Huonesähkö																				34												34

						Vakuutukset						446						5,099				2,675		190.6		3,417				149.2				7,774		5,350		5,240

						8000 - Irtaimistovakuutukset						75						753				450		167.4		854				88.2				1,203		900		854

						8020 - Vastuuvakuutukset						292						3,607				1,750		206.1		1,823				197.8				5,357		3,500		3,646

						8030 - Muut vakuutukset						29						265				175		151.5		265				100.0				440		350		265

						8040 - Matkustajavakuutus						50						474				300		158.0		475				99.8				774		600		475

						Vuokrat ja vastikkeet						5,000		4,811								30,000				28,866								30,000		60,000		57,732

						8050 - Huoneistovuokrat						5,000		4,811								30,000				28,866								30,000		60,000		57,732

						Hallintopalvelut		5,596				9,016		6,609				70,985				54,095		131.2		53,386				133.0				125,080		108,189		108,269

						8380 - Taloushallintopalvelut		5,596				5,833		5,984				45,189				35,000		129.1		32,276				140.0				80,189		70,000		67,571

						8390 - Tilintarkastuspalvelut						2,500						16,120				15,000		107.5		19,294				83.5				31,120		30,000		34,879

						8410 - Laki ja konsultointipalvelut						216						7,626				1,295		589.1										8,921		2,589		2,257

						8420 - Perintä- ja luottotietopalvelut						83						242				500		48.4		567				42.6				742		1,000		744

						8430 - Muut hallintopalvelut						333		624				1,557				2,000		77.8		1,249				124.7				3,557		4,000		2,712

						8440 - Viranomaismaksut						50						252				300		84.0										552		600		105

						Muut hallintokulut		1,811				3,383		3,984				33,594				20,299		165.5		30,610				109.7				53,892		40,597		65,541

						8450 - Kirjat ja lehdet		34				42		597				205				250		81.8		868				23.6				455		500		1,276

						8470 - ATK-kulut						42						1,108				250		443.4		1,045				106.0				1,358		500		1,045

						8480 - Jäsenmaksut						58						700				350		200.0		690				101.4				1,050		700		690

						8500 - Puhelinkulut		162				417		347				533				2,500		21.3		2,762				19.3				3,033		5,000		6,092

						8530 - Tietoverkkopalvelut						83						322				500		64.5		322				100.0				822		1,000		322

						8540 - Postikulut		18				208		117				353				1,250		28.3		916				38.6				1,603		2,500		1,842

						8557 - Paytrail-maksut		122										464																464

						8558 - Pankki- ja luottokorttiprovisiot		29				453		423				1,984				2,720		73.0		2,173				91.3				4,704		5,440		6,953

						8560 - Rahaliikenteen kulut		550				583		679				3,920				3,500		112.0		5,092				77.0				7,420		7,000		9,135

						8562 - Polttoainekulut								587												843												843

						8566 - Matkakulut						83		100				14				500		2.8		191				7.3				514		1,000		340

						8570 - Päivärahat 		647				138		445				5,737				829		692.5		3,218				178.3				6,566		1,657		6,127

						8575 - Kilometrikorvaukset						17						28				100		28.0										128		200

						8580 - Autokulut, talousjohtaja								434												5,362												9,874

						8590 - Lahjat ja onnittelut						50		184								300				401								300		600		923

						8595 - Ohjelmatoimistokulut		249										249																249

						8600 - Osallistumiskulut												250																250				160

						8620 - Toimistotarvikkeet						42										250				52								250		500		93

						8644 - Tapahtumakulut (sis tapahtumatarvikkeet ja -tarjoilut)						83		40				39				500		7.9		40				98.2				539		1,000		40

						8650 - Kokouskulut						250		-12				588				1,500		39.2		1,477				39.8				2,088		3,000		4,135

						8665 - Maksetut myyntiprovisiot																				0												0

						8670 - Muut vieraat palvelut						833		36				16,505				5,000		330.1		5,078				325.0				21,505		10,000		15,381

						8680 - Muut hallintokulut								7				265								78				339.8				265				270

						8692 - IT-laitehankinnat 												328																328

						Korjaukset ja tarvikkeet																				311												3,178

						8760 - Kalustohankinnat ja tarvikkeet																				14												14

						8810 - Suunnittelu- ja konsulttityöt																				298												3,125

						8840 - Muut vierailla suoritettavat työt																																40

								8,013				19,596		19,956				115,513				117,574		98.2		144,137				80.1				233,086		235,147		286,809

				Poistot ja arvonalentumiset		Suunnitelman mukaiset poistot																																3,077

						6870 - Poisto koneista ja kalustosta																																3,077

																																						3,077

								36,085				56,528		65,212				262,728				290,491		90.4		320,492				82.0				543,482		571,245		616,085

		VARSINAINEN TOIMINTA YHT.						-32,050				-52,362		-7,562				-238,039				-265,491		89.7		19,340				-1,230.8				-493,793		-521,245		214,564

		

		VARAINHANKINTA

		

		TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ						-32,050				-52,362		-7,562				-238,039				-265,491		89.7		19,340				-1,230.8				-493,793		-521,245		214,564

		

		SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA

		Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot		Korkotuotot		9170 - Korkotuotot myyntisaamisista																				439												463

						9250 - Muut korkotuotot																																0

																										439												463

																										439												463

		Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulut		Muut rahoituskulut		9490 - Korkokulut ostoveloista								29				17								29				59.0				17				32

						9550 - Muut korkokulut																				2												44

						9610 - Perimiskulut								52				62								950				6.5				62				1,622

														81				79								982				8.1				79				1,698

														81				79								982				8.1				79				1,698

		SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA YHT.												-81				-79								-543				14.6				-79				-1,235

		

		SATUNNAISET ERÄT

		

		

		TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ						-32,050				-52,362		-7,643				-238,118				-265,491		89.7		18,797				-1,266.8				-493,872		-521,245		213,329

		

		

		







AYY-P Oy kp 10

		AYY-Palvelu Oy

												EUR		EUR																				2019		2018

												-46,216.76		-68,251.05		TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 														Koko Yrppä				14,103.92		19,908.62

		Tuloslaskelma		Ei muutoksia helmikuun 2020 jälkeen																				Tuloslaskelma

		Hakuehdot		Piilota																				Hakuehdot		Piilota

		Päivämääräväli:		1.12.2019 - 31.12.2019																				Päivämääräväli:		1.12.2019 - 31.12.2019

		Laskentakohteet:		Otsikko , 10 AINO - lehti																				Laskentakohteet:		Otsikko , 10 AINO - lehti								-50,404.79		-74,613.33		Aino-lehden kulut

		Tallenna raportti pikalinkiksi																						Tallenna raportti pikalinkiksi

		Laajenna kaikki																						Sulje kaikki

		Kopioi leikepöydälle																						Kopioi leikepöydälle



		AYY-Palvelu Oy		Jaksolta								Tilikauden alusta												AYY-Palvelu Oy		Jaksolta								Tilikauden alusta

				1.12.2019 - 31.12.2019		1.12.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%		1.1.2019 - 31.12.2019		1.1.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%								1.12.2019 - 31.12.2019		1.12.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%		1.1.2019 - 31.12.2019		1.1.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%

		Tuloslaskelma																						Tuloslaskelma

		Myyntituotot		0.00		0.00		0.00		- 		4,804.03		8,254.03		-3,450.00		-41.80%						Myyntituotot		0		0		0		- 		4,804.03		8,254.03		-3,450.00		-41.80%

		Yleiset myyntitilit		0.00		0.00		0.00		-		4,804.03		8,254.03		-3,450.00		-41.80%						Yleiset myyntitilit		0		0		0		-		4,804.03		8,254.03		-3,450.00		-41.80%

		L I I K E V A I H T O 		0.00		0.00		0.00		- 		4,804.03		8,254.03		-3,450.00		-41.80%						3043 Ilmoitusmyynti, Aino-lehti, alv 24 %, 1.1.2013		0		0		0		-		4,804.03		8,254.03		-3,450.00		-41.80%

		BRUTTOTULOS 		0.00		0.00		0.00		- 		4,804.03		8,254.03		-3,450.00		-41.80%						L I I K E V A I H T O 		0		0		0		- 		4,804.03		8,254.03		-3,450.00		-41.80%

		Henkilöstökulut		0.00		-6,181.63		6,181.63		100.00%		-26,202.46		-51,044.74		24,842.28		48.70%						BRUTTOTULOS 		0		0		0		- 		4,804.03		8,254.03		-3,450.00		-41.80%

		Palkat ja palkkiot		0.00		-5,584.90		5,584.90		100.00%		-23,037.73		-43,391.79		20,354.06		46.90%						Henkilöstökulut		0		-6,181.63		6,181.63		100.00%		-26,202.46		-51,044.74		24,842.28		48.70%

		Henkilösivukulut		0.00		-596.73		596.73		100.00%		-3,164.73		-7,652.95		4,488.22		58.60%						Palkat ja palkkiot		0		-5,584.90		5,584.90		100.00%		-23,037.73		-43,391.79		20,354.06		46.90%

		Liiketoiminnan muut kulut		-382.80		-1,910.57		1,527.77		80.00%		-24,818.33		-25,460.34		642.01		2.50%						Työntekijöiden palkat ja palkkiot		0		-5,584.90		5,584.90		100.00%		-23,037.73		-43,391.79		20,354.06		46.90%

		Vapaaehtoiset henkilösivukulut		-328.00		0.00		-328		-		-194.40		0.00		-194.40		-						Työssäoloajan normaalipalkat		0		-2,864.90		2,864.90		100.00%		-13,155.96		-34,378.80		21,222.84		61.70%

		Myyntikulut		0		0		0		-		-616		-1,891.75		1,275.75		67.40%						5000 Työntekijäpalkat		0		-2,864.90		2,864.90		100.00%		-13,155.96		-34,378.80		21,222.84		61.70%

		Muut hallintokulut		-54.8		-1,910.57		1,855.77		97.10%		-24,007.93		-23,568.59		-439.34		-1.90%						Lisät ja korvaukset		0		-2,720.00		2,720.00		100.00%		-5,590.00		-7,260.00		1,670.00		23.00%

		L I I K E V O I T T O ( - T A P P I O ) 		-382.80		-8,092.20		7,709.40		95.30%		-46,216.76		-68,251.05		22,034.29		32.30%						5130 Muut ennakonpidätyksen alaiset korvaukset		0		-2,720.00		2,720.00		100.00%		-5,590.00		-7,260.00		1,670.00		23.00%

		TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 		-382.80		-8,092.20		7,709.40		95.30%		-46,216.76		-68,251.05		22,034.29		32.30%						Loma-ajan ja sosiaalipalkat		0		0		0		-		-4,291.77		-1,752.99		-2,538.78		-144.80%

		TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 		-382.80		-8,092.20		7,709.40		95.30%		-46,216.76		-68,251.05		22,034.29		32.30%						5310 Vuosilomakorvaukset		0		0		0		-		-3,989.84		-320.53		-3,669.31		-1144.80%

																								5320 Lomaltapaluurahat		0		0		0		-		-301.93		-1,432.46		1,130.53		78.90%

																								Henkilösivukulut		0		-596.73		596.73		100.00%		-3,164.73		-7,652.95		4,488.22		58.60%

																								Eläkekulut		0		-542.88		542.88		100.00%		-2,751.50		-6,960.62		4,209.12		60.50%

																								Eläkevakuutusmaksut		0		-542.88		542.88		100.00%		-2,751.50		-6,960.62		4,209.12		60.50%

																								6130 TyEL-maksut		0		-724.81		724.81		100.00%		-3,929.25		-9,255.09		5,325.84		57.50%

																								6140 Työntekijäin TyEL-maksut		0		181.93		-181.93		-100.00%		1,177.75		2,294.47		-1,116.72		-48.70%

																								Muut henkilösivukulut		0		-53.85		53.85		100.00%		-413.23		-692.33		279.1		40.30%

																								Sosiaaliturvamaksut		0		-24.63		24.63		100.00%		-125.87		-310.65		184.78		59.50%

																								6300 Sosiaaliturvamaksut		0		-24.63		24.63		100.00%		-125.87		-310.65		184.78		59.50%

																								Pakolliset vakuutusmaksut		0		-29.22		29.22		100.00%		-287.36		-381.68		94.32		24.70%

																								6400 Tapaturmavakuutusmaksut		0		-8.59		8.59		100.00%		-178.7		-109.7		-69		-62.90%

																								6410 Työttömyysvakuutusmaksut		0		-73.05		73.05		100.00%		-354.45		-932.79		578.34		62.00%

																								6420 Työntekijöiden työttömyysvakuutusmaksut		0		54.43		-54.43		-100.00%		261.72		686.48		-424.76		-61.90%

																								6430 Ryhmähenkivakuutusmaksut		0		-2.01		2.01		100.00%		-15.93		-25.67		9.74		37.90%

																								Liiketoiminnan muut kulut		-382.8		-1,910.57		1,527.77		80.00%		-24,818.33		-25,460.34		642.01		2.50%

																								Vapaaehtoiset henkilösivukulut		-328		0		-328		-		-194.4		0		-194.4		-

																								7020 Virkistys- ja harrastustoiminta		-150		0		-150		-		-150		0		-150		-

																								7070 Henkilökunnan ruokailu / lounassetelit		-178		0		-178		-		-44.4		0		-44.4		-

																								Myyntikulut		0		0		0		-		-616		-1,891.75		1,275.75		67.40%

																								8000 Maksetut myyntiprovisiot		0		0		0		-		-616		-1,891.75		1,275.75		67.40%

																								Muut hallintokulut		-54.8		-1,910.57		1,855.77		97.10%		-24,007.93		-23,568.59		-439.34		-1.90%

																								8540 Posti- ja lähettikulut		-34.8		-311.57		276.77		88.80%		-950.67		-1,187.76		237.09		20.00%

																								8631 Aino-lehden painatuskulut		0		0		0		-		-5,969.70		-13,534.34		7,564.64		55.90%

																								8632 Muut vieraat palvelut		0		-1,500.00		1,500.00		100.00%		-1,500.00		-5,244.39		3,744.39		71.40%

																								8633 Aino-lehti, muut kulut		0		-99		99		100.00%		-15,567.56		-3,602.10		-11,965.46		-332.20%

																								8650 Kokous- ja neuvottelukulut		-20		0		-20		-		-20		0		-20		-

																								L I I K E V O I T T O ( - T A P P I O ) 		-382.8		-8,092.20		7,709.40		95.30%		-46,216.76		-68,251.05		22,034.29		32.30%

																								TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 		-382.8		-8,092.20		7,709.40		95.30%		-46,216.76		-68,251.05		22,034.29		32.30%

																								TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 		-382.8		-8,092.20		7,709.40		95.30%		-46,216.76		-68,251.05		22,034.29		32.30%

																								Tuloslaskelma

																								Hakuehdot		Piilota

																								Päivämääräväli:		1.12.2019 - 31.12.2019

																								Laskentakohteet:		Kustannuspaikat,         103 Yritysyhteistyö

																								Tallenna raportti pikalinkiksi

																								Laajenna kaikki

																								Kopioi leikepöydälle

																								Aalto-yliopiston ylioppilaskunta		Jaksolta								Tilikauden alusta

																										1.12.2019 - 31.12.2019		1.12.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%		1.1.2019 - 31.12.2019		1.1.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%

																								Tuloslaskelma

																								Varsinainen toiminta		7,810.49		-3,620.66		11,431.15		315.70%		9,915.89		13,546.34		-3,630.45		-26.80%

																								Muut tuotot		14,625.00		1,060.00		13,565.00		1279.70%		81,275.00		92,812.00		-11,537.00		-12.40%

																								Kulut		-6,814.51		-4,680.66		-2,133.85		-45.60%		-71,359.11		-79,265.66		7,906.55		10.00%

																								Tilikauden tulos 		7,810.49		-3,620.66		11,431.15		315.70%		9,915.89		13,546.34		-3,630.45		-26.80%

																								Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 		7,810.49		-3,620.66		11,431.15		315.70%		9,915.89		13,546.34		-3,630.45		-26.80%





AYY-P Oy kp 30

		AYY-Palvelu Oy

												EUR		EUR

												275,205.46		47,106.89		TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 

												537,136.18		218,655.38		BRUTTOTULOS 

		Tuloslaskelma																				Tuloslaskelma

		Hakuehdot		Piilota																		Hakuehdot		Piilota

		Päivämääräväli:		1.12.2019 - 31.12.2019																		Päivämääräväli:		1.12.2019 - 31.12.2019

		Laskentakohteet:		Otsikko , 30 Isännöinti																		Laskentakohteet:		Otsikko , 30 Isännöinti

		Tallenna raportti pikalinkiksi		Lomapalkkavarauksen muutos on kirjattu ilman kp:ta. Kulu ei näy tässä.																		Tallenna raportti pikalinkiksi

		Laajenna kaikki		Vuoden 2018 varauksen purku + vuoden 2019 varaus = 12.598,32 euroa (ei siis näy tällä raportilla).																		Sulje kaikki

		Kopioi leikepöydälle																				Kopioi leikepöydälle



		AYY-Palvelu Oy		Jaksolta								Tilikauden alusta										AYY-Palvelu Oy		Jaksolta								Tilikauden alusta

				1.12.2019 - 31.12.2019		1.12.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%		1.1.2019 - 31.12.2019		1.1.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%						1.12.2019 - 31.12.2019		1.12.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%		1.1.2019 - 31.12.2019		1.1.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%

		Tuloslaskelma																				Tuloslaskelma

		Myyntituotot		313,308.60		17,408.38		295,900.22		1699.80%		537,136.18		218,655.38		318,480.80		145.70%				Myyntituotot		313,308.60		17,408.38		295,900.22		1699.80%		537,136.18		218,655.38		318,480.80		145.70%

		Yleiset myyntitilit		313,308.60		17,408.38		295,900.22		1699.80%		537,136.18		218,655.38		318,480.80		145.70%				Yleiset myyntitilit		313,308.60		17,408.38		295,900.22		1699.80%		537,136.18		218,655.38		318,480.80		145.70%

		L I I K E V A I H T O 		313,308.60		17,408.38		295,900.22		1699.80%		537,136.18		218,655.38		318,480.80		145.70%				3051 Isännöintipalvelut, konsernin sisäinen		294,487.63		17,408.38		277,079.25		1591.60%		518,315.21		218,655.38		299,659.83		137.00%

		BRUTTOTULOS 		313,308.60		17,408.38		295,900.22		1699.80%		537,136.18		218,655.38		318,480.80		145.70%				3052 Rakennuttamispalvelut, konsernin sisäinen		18,820.97		0		18,820.97		-		18,820.97		0		18,820.97		-

		Henkilöstökulut		-28,344.52		-15,951.80		-12,392.72		-77.70%		-255,985.65		-167,447.76		-88,537.89		-52.90%				L I I K E V A I H T O 		313,308.60		17,408.38		295,900.22		1699.80%		537,136.18		218,655.38		318,480.80		145.70%

		Palkat ja palkkiot		-23,124.21		-13,282.40		-9,841.81		-74.10%		-211,785.53		-138,295.09		-73,490.44		-53.10%				BRUTTOTULOS 		313,308.60		17,408.38		295,900.22		1699.80%		537,136.18		218,655.38		318,480.80		145.70%

		Henkilösivukulut		-5,220.31		-2,669.40		-2,550.91		-95.60%		-44,200.12		-29,152.67		-15,047.45		-51.60%				Henkilöstökulut		-28,344.52		-15,951.80		-12,392.72		-77.70%		-255,985.65		-167,447.76		-88,537.89		-52.90%

		Liiketoiminnan muut kulut		-5,176.93		-3,020.07		-2,156.86		-71.40%		-5,945.05		-4,104.44		-1,840.61		-44.80%				Palkat ja palkkiot		-23,124.21		-13,282.40		-9,841.81		-74.10%		-211,785.53		-138,295.09		-73,490.44		-53.10%

		Vapaaehtoiset henkilösivukulut		-4,944.90		-2,931.45		-2,013.45		-68.70%		-2,910.86		-1,369.37		-1,541.49		-112.60%				Työntekijöiden palkat ja palkkiot		-23,164.21		-13,282.40		-9,881.81		-74.40%		-211,910.81		-138,295.09		-73,615.72		-53.20%

		Matkakulut		-232.03		-88.62		-143.41		-161.80%		-1,176.66		-919.05		-257.61		-28.00%				Työssäoloajan normaalipalkat		-23,170.02		-13,282.40		-9,887.62		-74.40%		-186,486.13		-126,631.42		-59,854.71		-47.30%

		Hallintopalvelut		0		0		0		-		0.00		-438.60		438.60		100.00%				5000 Työntekijäpalkat		-22,296.10		-13,282.40		-9,013.70		-67.90%		-185,612.21		-126,631.42		-58,980.79		-46.60%

		Muut hallintokulut		0.00		0.00		0.00		-		-1,857.53		-1,377.42		-480.11		-34.90%				5020 Tuntipalkat		-873.92		0		-873.92		-		-873.92		0		-873.92		-

		L I I K E V O I T T O ( - T A P P I O ) 		279,787.15		-1,563.49		281,350.64		- 		275,205.48		47,103.18		228,102.30		484.30%				Loma-ajan ja sosiaalipalkat		-1,192.47		0		-1,192.47		-		-39,436.43		-18,762.67		-20,673.76		-110.20%

		Rahoitustuotot ja -kulut		0.00		0.00		0.00		- 		-0.02		3.71		-3.73		-100.50%				5320 Lomaltapaluurahat		0		0		0		-		-7,725.40		-6,473.84		-1,251.56		-19.30%

		Muut korko- ja rahoitustuotot		0		0		0		-		0		3.71		-3.71		-100.00%				5340 Sairausajan ja vanhempainvapaan palkat		-1,192.47		0		-1,192.47		-		-31,711.03		-12,288.83		-19,422.20		-158.00%

		Korkokulut ja muut rahoituskulut		0.00		0.00		0.00		-		-0.02		0.00		-0.02		-				Luontoisedut		-40		0		-40		-		-125.28		0		-125.28		-

		TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 		279,787.15		-1,563.49		281,350.64		- 		275,205.46		47,106.89		228,098.57		484.20%				5430 Puhelinedut		-40		0		-40		-		-125.28		0		-125.28		-

		TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 		279,787.15		-1,563.49		281,350.64		- 		275,205.46		47,106.89		228,098.57		484.20%				Saadut korvaukset palkoista		1,238.28		0		1,238.28		-		14,137.03		7,099.00		7,038.03		99.10%

																						5470 Saadut sairausvakuutuskorvaukset		1,238.28		0		1,238.28		-		14,137.03		7,099.00		7,038.03		99.10%

																						Luontoisetujen vastatili		40		0		40		-		125.28		0		125.28		-

																						5990 Luontoisetujen vastatili		40		0		40		-		125.28		0		125.28		-

																						Henkilösivukulut		-5,220.31		-2,669.40		-2,550.91		-95.60%		-44,200.12		-29,152.67		-15,047.45		-51.60%

																						Eläkekulut		-4,202.13		-2,419.70		-1,782.43		-73.70%		-38,784.64		-26,419.23		-12,365.41		-46.80%

																						Eläkevakuutusmaksut		-4,202.13		-2,419.70		-1,782.43		-73.70%		-38,784.64		-26,419.23		-12,365.41		-46.80%

																						6130 TyEL-maksut		-5,929.20		-3,360.45		-2,568.75		-76.40%		-54,873.51		-36,784.68		-18,088.83		-49.20%

																						6140 Työntekijäin TyEL-maksut		1,727.07		940.75		786.32		83.60%		16,088.87		10,365.45		5,723.42		55.20%

																						Muut henkilösivukulut		-1,018.18		-249.7		-768.48		-307.80%		-5,415.48		-2,733.44		-2,682.04		-98.10%

																						Sosiaaliturvamaksut		-181.15		-114.23		-66.92		-58.60%		-1,622.63		-1,250.40		-372.23		-29.80%

																						6300 Sosiaaliturvamaksut		-181.15		-114.23		-66.92		-58.60%		-1,622.63		-1,250.40		-372.23		-29.80%

																						Pakolliset vakuutusmaksut		-837.03		-135.47		-701.56		-517.90%		-3,792.85		-1,483.04		-2,309.81		-155.70%

																						6400 Tapaturmavakuutusmaksut		-713.86		-39.84		-674.02		-1691.80%		-2,483.49		-436.12		-2,047.37		-469.50%

																						6410 Työttömyysvakuutusmaksut		-470.57		-338.7		-131.87		-38.90%		-4,525.49		-3,707.58		-817.91		-22.10%

																						6420 Työntekijöiden työttömyysvakuutusmaksut		363.86		252.37		111.49		44.20%		3,388.56		2,762.48		626.08		22.70%

																						6430 Ryhmähenkivakuutusmaksut		-16.46		-9.3		-7.16		-77.00%		-172.43		-101.82		-70.61		-69.30%

																						Liiketoiminnan muut kulut		-5,176.93		-3,020.07		-2,156.86		-71.40%		-5,945.05		-4,104.44		-1,840.61		-44.80%

																						Vapaaehtoiset henkilösivukulut		-4,944.90		-2,931.45		-2,013.45		-68.70%		-2,910.86		-1,369.37		-1,541.49		-112.60%

																						7000 Henkilökunnan koulutus		0		0		0		-		-435		-74.8		-360.2		-481.60%

																						7020 Virkistys- ja harrastustoiminta		-1,225.00		-550		-675		-122.70%		-1,225.00		-550		-675		-122.70%

																						7050 Työterveyshuolto		0		0		0		-		0		-100		100		100.00%

																						7070 Henkilökunnan ruokailu / lounassetelit		-3,719.90		-2,381.45		-1,338.45		-56.20%		-1,050.86		-644.57		-406.29		-63.00%

																						7170 Muut henkilösivukulut		0		0		0		-		-200		0		-200		-

																						Matkakulut		-232.03		-88.62		-143.41		-161.80%		-1,176.66		-919.05		-257.61		-28.00%

																						7870 Kilometrikorvaukset		-232.03		-88.62		-143.41		-161.80%		-1,176.66		-919.05		-257.61		-28.00%

																						Hallintopalvelut		0		0		0		-		0		-438.6		438.6		100.00%

																						8380 Taloushallintopalvelut		0		0		0		-		0		-438.6		438.6		100.00%

																						Muut hallintokulut		0		0		0		-		-1,857.53		-1,377.42		-480.11		-34.90%

																						8570 Pyöristyserot		0		0		0		-		0.07		0		0.07		-

																						8632 Muut vieraat palvelut		0		0		0		-		-1,857.60		-1,375.00		-482.6		-35.10%

																						8680 Muut hallintokulut		0		0		0		-		0		-2.42		2.42		100.00%

																						L I I K E V O I T T O ( - T A P P I O ) 		279,787.15		-1,563.49		281,350.64		- 		275,205.48		47,103.18		228,102.30		484.30%

																						Rahoitustuotot ja -kulut		0		0		0		- 		-0.02		3.71		-3.73		-100.50%

																						Muut korko- ja rahoitustuotot		0		0		0		-		0		3.71		-3.71		-100.00%

																						Muilta		0		0		0		-		0		3.71		-3.71		-100.00%

																						9170 Korkotuotot myyntisaamisista		0		0		0		-		0		3.71		-3.71		-100.00%

																						Korkokulut ja muut rahoituskulut		0		0		0		-		-0.02		0		-0.02		-

																						Muille		0		0		0		-		-0.02		0		-0.02		-

																						9550 Muut korkokulut		0		0		0		-		-0.02		0		-0.02		-

																						TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 		279,787.15		-1,563.49		281,350.64		- 		275,205.46		47,106.89		228,098.57		484.20%

																						TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 		279,787.15		-1,563.49		281,350.64		- 		275,205.46		47,106.89		228,098.57		484.20%





Netvisor kp 103

		AYY

		Tämä raportti on vain tiedoksi!										EUR		EUR

												-6,133.87		30,002.72

		Tuloslaskelma

		Hakuehdot		Piilota

		Päivämääräväli:		1.6.2018 - 30.6.2018

		Laskentakohteet:		Kustannuspaikat,         103 Yritysyhteistyö

		Tallenna raportti pikalinkiksi

		Laajenna kaikki

		Kopioi leikepöydälle



		Aalto-yliopiston ylioppilaskunta		Jaksolta								Tilikauden alusta

				1.6.2018 - 30.6.2018		1.6.2017 - 30.6.2017		Muutos		Muutos-%		1.1.2018 - 30.6.2018		1.1.2017 - 30.6.2017		Muutos		Muutos-%

		Tuloslaskelma

		Varsinainen toiminta		-4,107.74		12,783.82		-16,891.56		-132.10%		-6,133.87		30,002.72		-36,136.59		-120.40%

		Muut tuotot		1,050.00		17,850.00		-16,800.00		-94.10%		18,550.00		47,775.00		-29,225.00		-61.20%

		Kulut		-5,157.74		-5,066.18		-91.56		-1.80%		-24,683.87		-17,772.28		-6,911.59		-38.90%

		Tilikauden tulos 		-4,107.74		12,783.82		-16,891.56		-132.10%		-6,133.87		30,002.72		-36,136.59		-120.40%

		Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 		-4,107.74		12,783.82		-16,891.56		-132.10%		-6,133.87		30,002.72		-36,136.59		-120.40%





Vuotuiset tapahtumat

		Tuloslaskelma

		Hakuehdot		Piilota

		Päivämääräväli:		1.6.2019 - 30.6.2019

		Laskentakohteet:		Kustannuspaikat,         312 Vuosijuhla

				Kustannuspaikat,                 320 Aalto Open Air

				Kustannuspaikat,                 323 Aalto Afterparty

				Kustannuspaikat,                 324 Projektit

				Kustannuspaikat,                 341 Liikuntatapahtumat

				Kustannuspaikat,                 360 Teekkaritapahtumat

				Kustannuspaikat,                 349 Jämeränjälki

				Kustannuspaikat,                 352 Gravitaatio

				Kustannuspaikat,                 353 Dipolin Wappu

				Kustannuspaikat,                 354 Lakinlaskijaiset

				Kustannuspaikat,                 355 Wappuviikko

				Kustannuspaikat,                 366 Suunnistukset

				Kustannuspaikat,                 367 Otatarhan ajot

				Kustannuspaikat,                 368 Polinappro

				Kustannuspaikat,                 369 Perinnejuhlaviikko

				Kustannuspaikat,                 317 Ulkopelit

				Kustannuspaikat,                 318 Aaltotapahtumat

		Tallenna raportti pikalinkiksi

		Laajenna kaikki

		Kopioi leikepöydälle

		Aalto-yliopiston ylioppilaskunta		Jaksolta								Tilikauden alusta

				1.6.2019 - 30.6.2019		1.6.2018 - 30.6.2018		Muutos		Muutos-%		1.1.2019 - 30.6.2019		1.1.2018 - 30.6.2018		Muutos		Muutos-%

		Tuloslaskelma

		Varsinainen toiminta		-18,553.25		5,961.82		-24,515.07		-411.20%		-10,142.28		-8,107.02		-2,035.26		-25.10%

		Muut tuotot		1,705.00		8,285.00		-6,580.00		-79.40%		83,313.94		71,926.36		11,387.58		15.80%

		Kulut		-20,258.25		-2,323.18		-17,935.07		-772.00%		-93,456.22		-80,033.38		-13,422.84		-16.80%

		Sijoitus- ja rahoitustoiminta		-46		-14.11		-31.89		-226.00%		-46		-18.62		-27.38		-147.00%

		Kulut		-46		-14.11		-31.89		-226.00%		-46		-18.62		-27.38		-147.00%

		Tilikauden tulos 		-18,599.25		5,947.71		-24,546.96		-412.70%		-10,188.28		-8,125.64		-2,062.64		-25.40%

		Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 		-18,599.25		5,947.71		-24,546.96		-412.70%		-10,188.28		-8,125.64		-2,062.64		-25.40%





Aavan tapahtumat

		Tuloslaskelma

		Hakuehdot		Piilota

		Päivämääräväli:		1.6.2019 - 30.6.2019

		Laskentakohteet:		Kustannuspaikat,             315 Aava

				Kustannuspaikat,             316 Vuosijuhlatoimikunta

				Kustannuspaikat,             309 After Afterparty toimikunta

				Kustannuspaikat,             311 Ulkopelitoimikunta

				Kustannuspaikat,             343 Liikuntatoimikunta v.2019

				Kustannuspaikat,             344 Viestintätoimikunta v.2019

		Tallenna raportti pikalinkiksi

		Laajenna kaikki

		Kopioi leikepöydälle

		Aalto-yliopiston ylioppilaskunta		Jaksolta								Tilikauden alusta

				1.6.2019 - 30.6.2019		1.6.2018 - 30.6.2018		Muutos		Muutos-%		1.1.2019 - 30.6.2019		1.1.2018 - 30.6.2018		Muutos		Muutos-%

		Tuloslaskelma

		Varsinainen toiminta		-885.89		-76.47		-809.42		-1058.50%		-3,395.45		-4,967.53		1,572.08		31.60%

		Muut tuotot		0		0		0		-		999		17.69		981.31		5547.30%

		Kulut		-885.89		-76.47		-809.42		-1058.50%		-4,394.45		-4,985.22		590.77		11.90%

		Tilikauden tulos 		-885.89		-76.47		-809.42		-1058.50%		-3,395.45		-4,967.53		1,572.08		31.60%

		Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 		-885.89		-76.47		-809.42		-1058.50%		-3,395.45		-4,967.53		1,572.08		31.60%





Teekkaritapahtumat

		uloslaskelma

		Hakuehdot		Piilota

		Päivämääräväli:		1.6.2019 - 30.6.2019

		Laskentakohteet:		Kustannuspaikat,             350 Teekkarijaosto

				Kustannuspaikat,             351 Juhlatoimikunta

				Kustannuspaikat,             356 Lukkaritoimikunta

				Kustannuspaikat,             357 Fuksitoimikunta

				Kustannuspaikat,             358 Isännistö ja emännistö

				Kustannuspaikat,             359 Isohenkilötoiminta

				Kustannuspaikat,             364 KV-toimikunta

				Kustannuspaikat,             365 HVTMK

				Kustannuspaikat,             370 TPJ toimikunta

		Tallenna raportti pikalinkiksi

		Laajenna kaikki

		Kopioi leikepöydälle

		Aalto-yliopiston ylioppilaskunta		Jaksolta								Tilikauden alusta

				1.6.2019 - 30.6.2019		1.6.2018 - 30.6.2018		Muutos		Muutos-%		1.1.2019 - 30.6.2019		1.1.2018 - 30.6.2018		Muutos		Muutos-%

		Tuloslaskelma

		Varsinainen toiminta		-2,525.94		-56.97		-2,468.97		-4333.80%		-16,102.15		-17,794.83		1,692.68		9.50%

		Muut tuotot		1,156.44		172		984.44		572.30%		4,724.69		2,110.00		2,614.69		123.90%

		Kulut		-3,682.38		-228.97		-3,453.41		-1508.20%		-20,826.84		-19,904.83		-922.01		-4.60%

		Tilikauden tulos 		-2,525.94		-56.97		-2,468.97		-4333.80%		-16,102.15		-17,794.83		1,692.68		9.50%

		Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 		-2,525.94		-56.97		-2,468.97		-4333.80%		-16,102.15		-17,794.83		1,692.68		9.50%





yht veto kuva

						TAMMI-SYYSKUU/ JAN-SEP 2020



				YHTEENVETO/ SUMMARY

						TOT		TOTQ3		BUD		TOT20		TOT				BUD2018		BUD21		BUD2019

						01-09/2020		%Δ		01-09/2020		%Δ		01-09/2019				2021		%Δ		2020

						EUR		BUDQ3		EUR		TOT19		EUR				EUR		BUD20		EUR						KOMMENTIT

				Varainhankinta YHTEENSÄ		1,779,456		97%		1,828,839		101%		1,759,462				2,467,276		99%		2,439,000				Fund raising TOTAL		optimistinen budjetti		Tällä rivillä on erilainen conditional formatting kuin muilla sivuilla

				Hallinnolliset YHTEENSÄ		-371,931		77%		-480,840		71%		-526,058				-632,405		101%		-640,620				Admin costs TOTAL

				Vaikuttaminen YHTEENSÄ		-131,818		83%		-157,897		90%		-146,975				-211,702		100%		-211,062				Advocacy TOTAL

				Yhteisötoiminta YHTEENSÄ		-172,845		51%		-341,478		65%		-266,962				-356,380		113%		-402,600				Community TOTAL

				Viestintä YHTEENSÄ		-152,395		113%		-135,216		131%		-116,190				-239,691		75%		-178,921				Communications TOTAL		kulut tulevat epätasaisesti ja bud on laadittu tasaisesti?

				Palvelutoiminta YHTEENSÄ		-349,065		105%		-333,173		134%		-261,162				-355,598		124%		-439,414				Member services TOTAL		Servin mökki yms.

				Tukitoiminta YHTEENSÄ		-459,729		98%		-467,243		88%		-520,163				-671,500		95%		-640,756				Support functions TOTAL		Tuplamiehitys keväällä

				YHTEENSÄ		141,673		-163%		-87,009		-182%		-78,047				0		-15546196%		-74,373				TOTAL

				Kiina yhteistyön

				tuotot		0				0				25												Näitä ei ole kaavoitettu. Piilota rivit?

				kulut		0				-3				-3												Näitä ei ole kaavoitettu. Piilota rivit?

						0				-3				22







TOT, BUD VERTAILU



TOT	01-09/2020	EUR	Hallinnolliset YHTEENSÄ	Vaikuttaminen YHTEENSÄ	Yhteisötoiminta YHTEENSÄ	Viestintä YHTEENSÄ	Palvelutoiminta YHTEENSÄ	Tukitoiminta YHTEENSÄ	-371930.67000000004	-131818.42000000001	-172845.02000000002	-152395.20000000001	-349064.58999999997	-459728.59999999992	BUD	01-09/2020	EUR	Hallinnolliset YHTEENSÄ	Vaikuttaminen YHTEENSÄ	Yhteisötoiminta YHTEENSÄ	Viestintä YHTEENSÄ	Palvelutoiminta YHTEENSÄ	Tukitoiminta YHTEENSÄ	-480840	-157896.5	-341478	-135216.375	-333173.375	-467242.75	TOT	01-09/2019	EUR	Hallinnolliset YHTEENSÄ	Vaikuttaminen YHTEENSÄ	Yhteisötoiminta YHTEENSÄ	Viestintä YHTEENSÄ	Palvelutoiminta YHTEENSÄ	Tukitoiminta YHTEENSÄ	-526057.9	-146974.56	-266961.93000000005	-116189.57	-261162.47	-520162.85000000003	TOTQ3	%Δ	BUDQ3	Hallinnolliset YHTEENSÄ	Vaikuttaminen YHTEENSÄ	Yhteisötoiminta YHTEENSÄ	Viestintä YHTEENSÄ	Palvelutoiminta YHTEENSÄ	Tukitoiminta YHTEENSÄ	0.77350193411529833	0.83484067094584113	0.50616736656534245	1.1270469275633221	1.0476965333739527	0.98391810252807543	TOT20	%Δ	TOT19	Hallinnolliset YHTEENSÄ	Vaikuttaminen YHTEENSÄ	Yhteisötoiminta YHTEENSÄ	Viestintä YHTEENSÄ	Palvelutoiminta YHTEENSÄ	Tukitoiminta YHTEENSÄ	0.70701470313438886	0.89687916058398143	0.64745194193044675	1.3116082622562422	1.3365802138415981	0.88381667395124408	









tp veloitus

																																Isännöinnin tuotto

																																52.378 * 12 kk AYY kk muistio		Tukitoiminta veloittaa AYY kiint kpt

																																324.291 AYY-P Oy kk laskut		AYY-P Oy veloittaa Koyt

																																102.696 tp muistio		AYY-Palvelu veloittaa AYY:tä

																																1055523		euroa





AYY sis veloitukset

				AALTO-YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

				Sisäiset veloitukset 2019

				Veloitettava palvelu		€/v		€/3kk		€/kk		Veloitettava		Kp		Veloittaja		Kp		veloituksen perusteet		veloituksen muoto		m2		€/m2

				Kiinteistöt

				Toimistovuokra		105,000		26,250		8,750		hallinto kp 112		112		AYY		643		toimistotilat 600 m2		muistio		600		14.58

				Toimistovuokra		57,730		14,433		4,811		tukitoiminnot kp 690		690				643		toimistotilat 330 m2		muistio		330		14.58



				Isännöinti&talous		420,000		105,000		35,000		Teekkarikylä		500		Tukitoiminta		690		isännöinti ja talouspalvelu 		muistio		36251		0.97

				Isännöinti&talous		33,167		8,292		2,764		JMT 6		508		Tukitoiminta		690		isännöinti ja talouspalvelu 		muistio		3071		0.90

				Isännöinti&talous		69,360		17,340		5,780		Otaranta		580		Tukitoiminta		690		Kiinteistön asuntomäärä 		muistio		6513		0.89

				Isännöinti&talous		38,400		9,600		3,200		Ossin linna		506		Tukitoiminta		690		Kiinteistön asuntomäärä 		muistio		3382		0.95

				Isännöinti&talous		27,600		6,900		2,300		Heinävaara		518		Tukitoiminta		690		Kiinteistön asuntomäärä 		muistio		2653		0.87

				Isännöinti&talous		153,412		38,353		12,784		KOY:t				AYY-Palvelu Oy				Kiinteistön asuntomäärä 		lasku		24145		0.53



				Isännöinti&talous		48,200		12,050		4,017		OAS				Tukitoiminta		690		Kiinteistön asuntomäärä 		lasku		4432		0.91



																								asuntoja		€/asunto

				IT verkkopalvelu + kaapeli TV		130,000		32,500		10,833		Teekkarikylä		500		Trinet		521		Kiinteistön asuntomäärä 		muistio		974		11.12

				IT verkkopalvelu + kaapeli TV		14,040		3,510		1,170		JMT 6		508		Trinet		521		Kiinteistön asuntomäärä 		muistio		124		9.44

				IT verkkopalvelu + kaapeli TV		24,180		6,045		2,015		Otaranta		580		Trinet		521		Kiinteistön asuntomäärä 		muistio		221		9.12

				IT verkkopalvelu + kaapeli TV		18,000		4,500		1,500		Ossin linna		506		Trinet		521		Kiinteistön asuntomäärä 		muistio		165		9.09

				IT verkkopalvelu + kaapeli TV		11,000		2,750		917		Heinävaara		518		Trinet		521		Kiinteistön asuntomäärä 		muistio		85		10.78









				Muut:

				talouspalvelu		20,000		5,000		1,667		TTER		680		Tukitoiminta		690		rahaston kirjanpito ja varainhoito		muistio

				talouspalvelu		20,000		5,000		1,667		sidotut rahastot		689		Tukitoiminta		690		rahaston kirjanpito ja varainhoito		muistio



				Yhteensä		1,190,089		297,522		99,174































kommentteja

		AYY

		tammi-joulukuu 2019

		Sisäiset veloitukset muuttuneet tp 2019 vs tp 2018! Ei huomioida kp 693 tai kp 695 sisäistä tuottoa tp 2019.

		Tapahtumista PYL-tapahtumat (Mantan lakitus) ja Vuosijuhla ovat yli budjetin

		Mantan lakitukseen on haettu TTER tukea, raporttia ei ole vielä palautettu. Mantan lakituksen TTER maksumääräys tuli 28.2.2020, kirjataan vuodelle 2020.

		Vuosijuhlaan on tekemättä kulusiirrot henkilökunnan osallistumisista

		AYY10 kuluja reilu 11.000 ja budjetti nolla

		PYL-tapahtumat 11.000 euron budjettiylitys

		Muut vuotuiset tapahtumat 4.000 yli budjetin

		Yritysyhteistyö on reilusti jäljessä budjetista

		Vaikuttamisen henkilöstökulut hieman yli. 

		Aalto-yliopiston antama halloped-tuki on rivillä Vaikuttamisen kulut ja tuella palkatun henkilön palkkakulut rivillä Vaikuttamisen henkilöstökulut.

		Yhteensä Vaikuttamisen Koulutuspolitiikalle kohdistettiin 4.000 euroa Aalto-yliopiston tukia v. 2019. (ilman tukia Vaikuttamisen muut kulut olisivat vuoden 2018 tasolla)

		Palvelutoiminnan Vuokraustoiminnan v.2019 toteumassa on mukana poistot (poistoja ei ole budjetoitu)

		Vuokraustoiminnan tuotot kautta linjan alle budjetin.

		Yhteisötoiminnan miehitys kasvoi hieman v.2019 ja Tuulian (Ahton ent.pesti) kohdistettiin kp 300, kun ennen oli kp 400.

		Henkilöstökulut yli budjetin ja reilusti yli viime vuoden.

		Viestinnän henkilöstökulut budjetoitu hieman alakanttiin?

		AYY-Palvelu Oy, kp 30 Isännöinnin henkilöstökulut 100.000 euroa enemmän v. 2019 kuin v. 2018

		Kp:t 690 Tukitoiminnot ja 695 Kiinteistötoiminta Muut kulut 100.000 euroa enemmän v. 2019 kuin v. 2018.

		Suurimpana Hallintopalvelut 50.000 euroa enemmän v. 2019 kuin v. 2018





NAVITA RAPORTTI

		Aatteellinen toiminta ja tukitoiminnot



		
Aalto-yliopiston ylioppilaskunta  1 EUR
						Aalto-yliopiston ylioppilaskunta

								KUMULATIIVINEN								EROT				VUOSI

								Toteuma 1-9.2019		Budjetti 1-9.2020				Toteuma 1-9.2020		Tot/ Bud %		Tot ed v/ Tot %		Budjetti 1-12.2020		Ennuste 1-12.2020		Budjetti 1-12.2021				KP:nt jotka koottu Navitaan 2019 raportoinnin perusteella		muutokset raporttiin

		Aatteellinen ja tukitoiminta 2020		Varainhankinta		Jäsenmaksut		622,920		645,000				418,902		-35.1		-32.8		860,000				716,453				100

						Yritysyhteistyö		-2,708		44,589				-4,794		-110.8		-77.0		60,000				1,762				103

						Tuotot (sis Ainon myyntiprovision)		55,704		92,873				32,053		-65.5		-42.5		123,831				62,428				103

						Kulut (sis Ainon myyntiprovision kulut)		58,412		48,285				36,847		-23.7		-36.9		63,831				60,665

						Varainhankinta yhteensä		620,212		689,589				414,108		-39.9		-33.2		920,000				718,215

						

																								

				Hallinnolliset kulut		Hallinnon henkilöstökulut		-161,738		-98,975				-110,855		-12.0		31.5		-131,966				-152,488				110

						Hallitus henkilöstökulut		-98,100		-98,100				-98,100						-130,800				-133,416				113

						Edustajisto henkilöstökulut		-4,699		-5,250				-5,475		-4.3		-16.5		-7,000				-9,273				114

						Hallinnon yleiset kulut		-37,457		-45,413				-41,814		7.9		-11.6		-60,550				-55,580				111

						Hallitus muut kulut (paitsi henkilöstökulut)		-6,066		-12,450				-5,879		52.8		3.1		-16,600				-10,163				113

						Edustajisto muut kulut (paitsi henkilöstökulut)		-4,115		-12,863				-8,579		33.3		-108.4		-17,150				-11,357				114

						Edustajistovaalit		-2,547						20				100.8						-6,186				116

						Kulttuuriauto		-12,646		-13,125				-11,171		14.9		11.7		-17,500				-16,077				307

						Arkisto		-1,854		-5,633				-2,085		63.0		-12.5		-7,510				-2,769				117

						Alumnitoiminta		322		-1,875				-235		87.5		-173.0		-2,000				-115				118

						Kunniavaltuuskunta		-103		-750						100.0		100.0		-1,000				-48				119

						Toimiston kulut		-89,496		-98,775				-17,423		82.4		80.5		-131,700				-65,968				112

						Yhteisöjäsenyydet		-98,259		-87,633				-70,491		19.6		28.3		-116,844				-124,442				115				pyydetty Tanjaa jaksottamaan puolet SYL:n laskusta Q2:lle

						Hankinnat		-1,406						156				111.1						1,532				109

						Kiina yhteistyö																						252

						Hallinnolliset kulut yhteensä		-518,164		-480,840				-371,931		22.6		28.2		-640,620				-586,350

						

																								

				Vaikuttaminen		Edunvalvonnan henkilöstökulut		-130,667		-132,397				-128,769		2.7		1.5		-177,062				-188,019				200

						Edunvalvonnan yhteiset kulut		-9,018		-10,125				-1,013		90.0		88.8		-13,500				-1,695				201

						Vaikuttamisen strategiaraha																						297

						Koulutuspolitiikka		-2,425		-4,500				-1,681		62.6		30.7		-6,000				487				210

						Sosiaalipolitiikka		-387		-2,025				-140		93.1		63.8		-2,700				-1,085				230

						Kansainväliset asiat		-4,478		-5,100				-160		96.9		96.4		-6,800				-623				250

						Kestävä kehitys				-3,750				-55		98.5				-5,000				-56

						Vaikuttaminen yhteensä		-146,975		-157,897				-131,818		16.5		10.3		-211,062				-190,992

						

																								

				Yhteisötoiminta		Yhteisötoiminta

						Yhteisötoiminnan henkilöstökulut		-78,282		-122,896				-106,739		13.1		-36.4		-162,390				-140,994				300

						Yhteisötoiminnan yhteiset kulut		-9,881		-8,250				-3,618		56.1		63.4		-11,000				-6,766				301

						Yhteisötoiminnan strategiaraha																						397

						

						Tapahtumat

						PYL tapahtumat		-21,704		-3,300				-87		97.4		99.6		-4,400				-3,444				304

						AYY 10 v		-8,857		-47,550				-17,904
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Comment:
    TTER-avustukset oikaistu Merikarin ja Palmin ilmoituksen mukaan		16.3		-349.5		-51,050				-50,970				910

						Vuotuiset tapahtumat		-24,219		-6,500				4,170

tc={FF6B98D2-9DE1-4C86-B09F-928CB67B550B}: [Threaded comment]

Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

Comment:
    Lisätty 3500 Eevan ilmoituksen mukaan, jotka tulossa TTER:ältä Lakinlaskiaisista ja Lakkien postituksesta		110.3		102.8		-13,950				-18,860				312,320,323,324,341,360,349,352,353,354,355,366,367,368,369,317,318		360 erikseen		poistettu teekkaritoiminnan tuotto manuaalisesti Q1 (teekkarilakit)

						

						Vapaaehtoistoiminta

						Aava toimikuntineen		-4,854		-7,125				-7,234		-1.5		-49.0		-9,500				-13,399				315,316,309,311,343,344

						Teekkarijaosto toimikuntineen		-18,568		-19,500				-15,529		20.4		16.4		-26,000				-23,097				350,351,356,357,358,359,364,365,370

						Mosaic		-692		-2,325				-1,165		49.9		-68.2		-3,100				-3,721				361

						Kampusjaosto, vapaaehtoiset		-3,217		-3,788				-2,601		31.3		19.2		-4,150				-3,642				515

						Taiteellinen toiminta		-4,057		-3,398				-481		85.8		88.1		-4,530				-4,936				395

						Vapaaehtoistoiminta yhteensä		-31,389		-36,135				-27,009		25.3		14.0		-47,280				-48,796

						

						Muu yhteisötoiminta

						Yhdistysasiat		-1,774		-4,750				-2,203		53.6		-24.2		-7,000				-5,103				303

						Uudet opiskelijat ja tuutorointi		-701		-1,875				-558		70.2		20.4		-2,500				-1,443				305

						Neuvosto ja kummitoiminta																						306

						Museo		-1,786		-6,413				-7,496		-16.9		-319.6		-8,550				-8,934				390				manuaalisesti poistettu aktivoitavat erät

						Kurssitoiminta																						314

						BEST		-880		-750				-1,585		-111.3		-80.1		-1,000				-1,610				362

						Muu yhteisötoiminta yhteensä		-5,142		-13,788				-11,842		14.1		-130.3		-19,050				-17,091

						Yhteistötoiminta yhteensä		-179,474		-238,418				-188,434		21.0		-5.0		-309,120				-286,921

						

																								

				Avustukset yhdistyksille		Erityisasemayhdistykset		-17,150		-19,000						100.0		100.0		-19,000								345

						Muut yhdistykset		-44,098		-50,000				-1,950		96.1		95.6		-50,000				-3,114				346

						TOKYO ry, Teknolgföreningen, Probba ry		-23,000		-23,000						100.0		100.0		-23,000								348

						Starttirahat		-740		-1,110				-370		66.7		50.0		-1,480				-566				347

						Avustukset yhteensä		-84,988		-93,110				-2,320		97.5		97.3		-93,480				-3,680

						

																								

				Viestintä		Viestinnän henkilöstökulut		-100,980		-116,541				-142,930		-22.6		-41.5		-154,020				-169,041				400

						Viestinnän kulut		-4,280		-10,350				-4,213
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    Manuaalisesti vähennetty Aino-selvityskulut ja lisätty Palveluihin Ainon alle		
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    TTER-avustukset oikaistu Merikarin ja Palmin ilmoituksen mukaan		
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    Lisätty 3500 Eevan ilmoituksen mukaan, jotka tulossa TTER:ältä Lakinlaskiaisista ja Lakkien postituksesta		-137.4		-474.2		-13,800				-17,274				410

						Opiskelija kalenteri (julkaisut)		-10,929		-8,325				-5,252		36.9		51.9		-11,100				1,698				450

						Viestintä yhteensä		-116,190		-135,216				-172,755		-27.8		-48.7		-178,920				-184,617

						

																								

				Palvelutoiminta		Palveluiden henkilöstökulut		-193,734		-203,297				-180,301		11.3		6.9		-270,076				-246,346				693.694

						Palvelupisteiden toimistokulut		-3,405		-5,471				-6,700		-22.5		-96.8		-7,295				-6,812				694

						Asuntopalveluiden toimistokulut		3,833		-32,964				-45,818		-39.0		-1,295.2		-42,285				4,661				693

						Palveluiden strategiaraha																						697

						Aino-lehti / kulut (pl.myyntiprovisio)		-44,300		-56,250				-20360
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Comment:
    Manuaalisesti siirretty viestinnästä Aino-selvityskulut		100.0		100.0		-75,000				-6,505				AYY-P Oy kp 10

						Palvelutoiminta yhteensä		-237,605		-297,982				-232,819		21.9		2.0		-394,656				-255,003

						

																								

				Vuokraustoiminta:		Pakettiauton vuokraus		-1,175						-2,940				-150.2						-3,397				302

						Tuotot		7,310		8,250				4,541		-45.0		-37.9		11,000				7,519

						Kulut		8,485		8,250				7,481		-9.3		-11.8		11,000				10,916

						Servin mökki		-29,145		-35,192				-71,540		-103.3		-145.5		-44,758				-119,605				620

						Tuotot		58,498		55,746				21,012		-62.3		-64.1		76,492				46,604

						Kulut		87,643		90,938				92,552		1.8		5.6		121,250				166,209

						Rantasauna		6,762						-21,406				-416.6						-54,334				635

						Tuotot		61,038		64,500				21,420		-66.8		-64.9		86,000				44,550

						Kulut		54,276		64,500				42,826		-33.6		-21.1		86,000				98,884

						Vuokraustoiminta tulos		-23,558		-35,192				-95,886		-172.5		-307.0		-44,758				-177,336

						

																								

				Tukitoiminta		Tukitoiminnan henkilöstökulut		-262,740		-254,508				-214,185		15.8		18.5		-336,098				-287,685				"690,695, AYY-P Oy 30"		AYY-Palvelu pois		manuaalisesti muutettu tähän Navitan 690 henkilöstökulut (vapaaehtoiset henkilösivukulut sisältyy muut taloustoiminnot erään)

						Taloustoiminnot (muut kuin henkilöstökulut)		-179,746		-138,860				-146,016		-5.2		18.8		-185,147				-212,782				690				Muutettu manuaalisesti (muut tuotot -muut kulut)

						Kiinteistötoiminnot (muut kuin henkilöstökulut)		-52,733		-38,250				-23,425		38.8		55.6		-51,000				-26,127				"695, AYY-P Oy 30"		AYY-Palvelu pois

						Tietotekniikka		-24,944		-35,625				-76,102		-113.6		-205.1		-47,500				-125,387				420				Pitää tehdä aktivoinnit laitteista. Poistoja ei budjetoitu…

						Tukitoiminta yhteensä		-520,163		-467,243				-459,729		1.6		11.6		-619,745				-651,980

						

																								

				Ylioppilaskunnan strategiaraha				-7,894										100.0										498		poistettu budjetti tästä ja Navitasta, lukittu kustannuspaikka

				

				Aatteellinen + tukitoiminta yhteensä				-1,214,797		-1,216,309				-1,241,584		-2.1		-2.2		-1,572,361				-1,618,663

																								





YHTEENVETO



				YHTEENVETO/ SUMMARY



						TAMMI-SYYSKUU/ JAN-SEP 2020												BUD2021



						TOT		TOTQ3		BUD		TOT20		TOT				BUD		BUD21		BUD

						01-09/2020		%Δ		01-09/2020		%Δ		01-09/2019				2021		%Δ		2020

						EUR		BUDQ3		EUR		TOT19		EUR				EUR		BUD20		EUR						KOMMENTIT

				Varainhankinta YHTEENSÄ		1,779,456		-2.7 %		1,828,839		1.1 %		1,759,462				2,467,276		1.2 %		2,439,000				Fund raising TOTAL				Tällä rivillä on erilainen conditional formatting kuin muilla sivuilla

				Yhteisötoiminta YHTEENSÄ		-172,845		-49.4 %		-341,478		-35.3 %		-266,962				-356,380		-11.5 %		-402,600				Community TOTAL

				Vaikuttaminen YHTEENSÄ		-131,818		-16.5 %		-157,897		-10.3 %		-146,975				-211,702		0.3 %		-211,062				Advocacy TOTAL

				Palvelutoiminta YHTEENSÄ		-349,065		4.8 %		-333,173		33.7 %		-261,162				-355,598		-19.1 %		-439,414				Member services TOTAL

				Hallinnolliset YHTEENSÄ		-371,931		-22.6 %		-480,840		-29.3 %		-526,058				-632,405		-1.3 %		-640,620				Admin costs TOTAL

				Viestintä YHTEENSÄ		-152,395		12.7 %		-135,216		31.2 %		-116,190				-239,691		34.0 %		-178,921				Communications TOTAL

				Tukitoiminta YHTEENSÄ		-459,729		-1.6 %		-467,243		-11.6 %		-520,163				-671,500		4.8 %		-640,756				Support functions TOTAL

				YHTEENSÄ		141,673				-87,009				-78,047		*		0		-100.0 %		-74,373				TOTAL

				Palkat ja palkkiot (työntekijät ja hallitus)		-987,354				-1,031,962				-1,030,940				-1,452,416				-1,390,424				-61,992

				Kiina yhteistyön

				tuotot		0				0				25												Näitä ei ole kaavoitettu. Piilota rivit?

				kulut		0				-3				-3												Näitä ei ole kaavoitettu. Piilota rivit?

						0				-3				22

				Hallinto-, IT- ja toimistokulut		-268,697				-253,801				-188,646				-382,080				-351,090

				Talous (tilintarkastus, kirjanpito, neuvonanto)		-146,016				-138,860				-179,746				-215,000				-185,147

				Yhdistysavustukset		-2,320				-93,110				-84,988				-88,480				-93,480

				Muu		-233,394				-398,114				-353,190				-329,300				-493,232



















varainhankinta







				Varainhankinta/ Fund raising																										969000		vaihda kausi (linkitetty muille sivuille)



						TAMMI-SYYSKUU/ JAN-SEP 2020												BUD2021

						TOT		TOTQ3		BUD		TOT20		TOT				BUD		BUD21		BUD										vaihda kausi (linkitetty muille sivuille)

						01-09/2020		%Δ		01-09/2020		%Δ		01-09/2019				2021		%Δ		2020

						EUR		BUDQ3		EUR		TOT19		EUR				EUR		BUD20		EUR								KOMMENTIT		vaihda kausi (linkitetty muille sivuille)

				Jäsenmaksut		645,000		0.0 %		645,000		3.5 %		622,920				875,000		1.7 %		860,000				Membership fees

				Sijoitusten tuotto		412,500		0.0 %		412,500		0.0 %		412,500				550,000		0.0 %		550,000				Profit from the investments						ARVONA. Päivitä aina kaava								1,190,600

				Hallintoveloitukset asuntotoiminnasta 		726,750		0.0 %		726,750		0.0 %		726,750				1,042,276		7.0 %		969,000				Administrative charge from real estates				

Tarja Toivanen: Tarja Toivanen:
edellinen BUD 2019 arvo 1.028.123		ARVONA. Päivitä aina kaava

				Yritysyhteistyö		-4,794		-110.8 %		44,589		77.0 %		-2,708				0		0		60,000				Sponsor agreements

				YHTEENSÄ		1,779,456		-2.7 %		1,828,839		1.1 %		1,759,462				2,467,276		1.1 %		2,439,000				TOTAL





				Yritysyhteistyön																						Sponsor agreements				Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulos koko AYY:n tasolla 1-9/2019

				tuotot		32,053				92,873				55,704				123,831				123,831				income				1.474.090

				kulut		-36,847				-48,285				-58,412				-63,831				-63,831				expenses				Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulos koko AYY:n tasolla 1-9/2018

				Yhteensä		-4,794				44,589				-2,708				60,000				60,000				Total				1.535.800

																														412500





yhteisötoiminta



				Yhteisötoiminta/ Community



						TAMMI-SYYSKUU/ JAN-SEP 2020												BUD2021

						TOT		TOTQ3		BUD		TOT20		TOT				BUD		BUD21		BUD

						01-09/2020		%Δ		01-09/2020		%Δ		01-09/2019				2021		%Δ		2020

						EUR		BUDQ3		EUR		TOT19		EUR				EUR		BUD20		EUR						KOMMENTIT

				Yhteisötoiminnan henk.kulut		-106,739		-13.1 %		-122,896		36.4 %		-78,282				-176,400		8.6 %		-162,390				Personnel costs, Community		yrityssuhteet tänne

				Yhteisötoiminnan yhteiset kulut		-11,114		-24.2 %		-14,663		-4.7 %		-11,667				-11,000		0.0 %		-11,000				Common costs, Community

				Yhteisötoiminnan strategiaraha		0		0.0 %		0		0.0 %		0						ERROR:#DIV/0!		0				Strategic cost of Community

				Tapahtumat		-13,821		-75.9 %		-57,350		-74.8 %		-54,780				-20,000		-71.2 %		-69,400				Events

				Vapaaehtoistoiminta		-36,090		-16.6 %		-43,298		6.0 %		-34,056				-51,000		-10.3 %		-56,830				Volunteers total

				Avustukset		-2,320		-97.5 %		-93,110		-97.3 %		-84,988				-88,480		-5.3 %		-93,480				Grants

				Yhdistysasiat		-2,203		-73.4 %		-8,288		-11.5 %		-2,488				-7,000		0.0 %		-7,000				Association issues

				Uudet opiskelijat ja tuutorointi		-558		-70.2 %		-1,875		-20.4 %		-701				-2,500		0.0 %		-2,500				New students

				YHTEENSÄ		-172,845		-49.4 %		-341,478		-35.3 %		-266,962				-356,380		-11.5 %		-402,600				TOTAL









vaikuttaminen





				Vaikuttaminen / Advocacy



						TAMMI-SYYSKUU/ JAN-SEP 2020												BUD2021

						TOT		TOTQ3		BUD		TOT20		TOT				BUD		BUD21		BUD

						01-09/2020		%Δ		01-09/2020		%Δ		01-09/2019				2021		%Δ		2020

						EUR		BUDQ3		EUR		TOT19		EUR				EUR		BUD20		EUR						KOMMENTIT

				Vaikuttamisen henkilöstökulut		-128,769		-2.7 %		-132,397		-1.5 %		-130,667				-177,702		0.4 %		-177,062				Personnel costs, Advocacy

				Vaikuttamisen kulut		-3,049		-88.0 %		-25,500		-81.3 %		-16,308				-34,000		0.0 %		-34,000				Common costs, Advocacy		v.2019 toteumassa on Aalto-yliopiston antamat tuet 4.000 euroa yhteensä!

				Vaikuttamisen strategiaraha				0%				0%								ERROR:#DIV/0!						Strategic cost of Advocacy

				Koulutuspolitiikka				0%				0%								ERROR:#DIV/0!						Educational policy

				Sosiaalipolitiikka				0%				0%								ERROR:#DIV/0!						Social policy

				Kansainväliset asiat				0%				0%								ERROR:#DIV/0!						International affairs

				Kestävä kehitys																ERROR:#DIV/0!

				YHTEENSÄ		-131,818		-16.5 %		-157,897		7.4 %		-146,975				-211,702		0.3 %		-211,062				TOTAL

				Kansainvälisten asioiden

				tuotot		0				0				4				0

				kulut		-1				-3				-1				-11

						-1				-3				3				-11





palvelutoiminta



				Palvelutoiminta/ Member services



						TAMMI-SYYSKUU/ JAN-SEP 2020												BUD2021

						TOT		TOTQ3		BUD		TOT20		TOT				BUD		BUD21		BUD

						01-09/2020		%Δ		01-09/2020		%Δ		01-09/2019				2021		%Δ		2020

						EUR		BUDQ3		EUR		TOT19		EUR				EUR		BUD20		EUR								KOMMENTIT

				Palveluiden henkilöstökulut		-180,301		-11.3 %		-203,297		-6.9 %		-193,734				-276,018		2.2 %		-270,076				Personnel costs, Member services				Jäsenpalveluiden henkilöstökulut ylimitoitettu alkuvuoteen (budjetoitaessa oli mitoitettu, että tässä mukana vapaaehtoiset henkilöstökulut

				Palveluiden muut tuotot ja kulut		-52,518		36.6 %		-38,435		-9069.2 %		429				-49,580		0.0 %		-49,580				Common income and costs, Member services				Domon kustannuksien kirjaus siirto tänne

				Palveluiden strategiaraha				0%				0%								ERROR:#DIV/0!						Strategic cost of services

				Vuokraustoiminta		-95,886		172.5 %		-35,192		49.4 %		-23,558				-30,000		-33.0 %		-44,758				Rental of facilities				Tuotot puuttuu Koronan takia, kulut eivät ole leikkaantuneet vastaavasti. Smökin toimisto vuokralle budjetoitua hitaammin.

				Aino-lehti kulut		-20,360		-64%		-56,250		-54%		-44,300				0		-100%		-75,000				Aino-magazine				Aino lehden toiminta "jäissä

				YHTEENSÄ		-349,065		4.8 %		-333,173		33.7 %		-261,162				-355,598		-19.1 %		-439,414				TOTAL





				Pakettiauto vuokrauksen																				Van rent service

				tuotot		4,541				8,250				7,310				11,000				11,000		income

				kulut		-7,481				-8,250				-8,485				-11,000				-11,000		expenses

						-2,940				0				-1,175				0				0



				Servin mökin																				Servin mökki

				tuotot		21,012				55,746				58,498				76,492				76,492		income

				kulut		-92,552				-90,938				-87,643				-121,250				-121,250		expenses						kulut sisältää poistot

						-71,540				-35,192				-29,145				-44,758				-44,758



				Rantasaunan																				Rantasauna

				tuotot		21,420				64,500				61,038				86,000				86,000		income

				kulut		-42,826				-64,500				-54,276				-86,000				-86,000		expenses

						-21,406				0				6,762				0				0





hallinnolliset



				Hallinnolliset kulut / Admin costs



						TAMMI-SYYSKUU/ JAN-SEP 2020												BUD2021



						TOT		TOTQ3		BUD		TOT20		TOT				BUD		BUD21		BUD

						01-09/2020		%Δ		01-09/2020		%Δ		01-09/2019				2021		%Δ		2020

						EUR		BUDQ3		EUR		TOT19		EUR				EUR		BUD20		EUR						KOMMENTIT

				Hallinnon henkilöstökulut		-110,855		12%		-98,975		-31%		-161,738				-134,605		2.0 %		-131,966				Personnel costs, Admin		Ahto + hallintoassistentti (Johanna pois ainakin kesään)

				Palkkiot, hallitus ja edustajisto		-103,575		0%		-103,350		1%		-102,799				-137,800		0.0 %		-137,800				Personnel costs, Board and Repr. Council		sisältää tulkit ja streamaukset

				Hallinnon yleiset kulut		-69,587		-24%		-92,108		6%		-65,871				-125,000		2.2 %		-122,310				Common costs, Admin		 kahvi-, puhelin-, vakuutus-, osallistumis-, kokouskuluja ym

				Toimiston kulut (vuokra ym)		-17,423		-20%		-98,775		-28%		-89,496				-110,000		-16%		-131,700				Office costs (rents etc)		kopiokone-, posti-, kalustekuluja ym. 

				Yhteisöjäsenyydet		-70,491		-20%		-87,633		-100%		-98,259				-125,000		7.0 %		-116,844				Association membership costs		suurin jäsenyys on SYL

				Strategiaraha		0				0				-7,894								0				Reserves for strategic projects		Kestävä kehitys oma rivi vaikuttamisessa 2020. 2019 kestävä kehitys (ilmastoreivit ja keke harjoittelija)

				YHTEENSÄ		-371,931		-23%		-480,840		-29%		-526,058				-632,405		-1.3 %		-640,620				TOTAL



				Kiina yhteistyön

				tuotot		0				0				25												Näitä ei ole kaavoitettu. Piilota rivit?

				kulut		0				-3				-3												Näitä ei ole kaavoitettu. Piilota rivit?

						0				-3				22





viestintä



				Viestintä/ Communications



						TAMMI-SYYSKUU/ JAN-SEP 2020												BUD2021

						TOT		TOTQ3		BUD		TOT20		TOT				BUD		BUD21		BUD

						01-09/2020		%Δ		01-09/2020		%Δ		01-09/2019				2021		%Δ		2020

						EUR		BUDQ3		EUR		TOT19		EUR				EUR		BUD20		EUR								KOMMENTIT

				Viestinnän henkilöstökulut		-142,930		22.6 %		-116,541		41.5 %		-100,980				-210,891		36.9 %		-154,021				Personnel costs, Communications				kääntäjäsäästö?

				Opiskelijakalenteri		-5,252		-37%		-8,325		-51.9 %		-10,929				0		-100%		-11,100				Student calender

				Viestinnän kulut		-4,213		-59%		-10,350		-2%		-4,280				-28,800		109%		-13,800				Common costs, Communications				Ainon

				YHTEENSÄ		-152,395		13%		-135,216		31%		-116,190				-239,691		34%		-178,921				TOTAL







tukitoiminta





				Tukitoiminta / Support functions



						TAMMI-SYYSKUU/ JAN-SEP 2020												BUD2021

						TOT		TOTQ3		BUD		TOT20		TOT				BUD		BUD21		BUD

						01-09/2020		%Δ		01-09/2020		%Δ		01-09/2019				2021		%Δ		2020

						EUR		BUDQ3		EUR		TOT19		EUR				EUR		BUD20		EUR								KOMMENTIT

				Tukitoiminnan henkilöstökulut		-214,185		-15.8 %		-254,508		-18.5 %		-262,740				-339,000		-5.1 %		-357,109				Personnel costs, Support functions				Vertailuluku muutettu vastaamaan nykyistä budjettitapaa, jossa AYY-Palvelu Oy:tä ei mukana		Tarkista conditional formatting

				Taloustoiminnot		-146,016		5.2 %		-138,860		-18.8 %		-179,746				-215,000		16.1 %		-185,147				Common costs, Finances						Tarkista conditional formatting

				Kiinteistötoiminnot		-23,425		-38.8 %		-38,250		-55.6 %		-52,733				-20,000		-60.8 %		-51,000				Common costs, Real Estate				Navitassa budjetti väärin (-17790€) Konsultointikuluja.		Tarkista conditional formatting

				Tietotekniikka		-76,102		113.6 %		-35,625		205.1 %		-24,944				-97,500		105.3 %		-47,500				Common costs, IT				Poistot puuttuu budjetista, eikä ole jaksotettu (tehty kerran vuodessa), poistot voisi kirjata, jos ehtii ja tehdä aktivoinnit. IT:n HR-kuluja tässä tammi- ja helmikuulta. 		Tarkista conditional formatting

				YHTEENSÄ		-459,729		-2%		-467,243		-11.6 %		-520,163				-671,500		4.8 %		-640,756				TOTAL						Tarkista conditional formatting

																														2589

														huomioi 2019 kulut kopioitu lukuina!

						vain kulut, esim. kp 690 ei saa tulla tuottoa. Tuotto menee sivulle varainhankinta

																														14250









Koonti asuntojen hallintovel.

		Laskuttaja 		Laskutettava		Aihe		laskutus / sisäinen kustannuspaikkavyörytys				2020		2019		2018

		AYY-Palvelu Oy		100 %:t kiinteistöyhtiöt		hallinnollinen ja tekninen isännöinti		laskutus						289,793		257884.72

		AYY-Palvelu Oy		AYY:n suoraomisteiset		Tekninen isännöinti 		laskutus						273,927		0

		AYY-Palvelu Oy		Miestentie		Rakennuttamispalvelu		laskutus						23,338		0

		AYY		100 %:t kiinteistöyhtiöt		Vuokraus ja konsernihallinto		laskutus		154,622

Monika Kivimäki: Monika Kivimäki:
				107253.54		0

		AYY		AYY:n suoraomisteiset		Vuokraus, taloushallintopalvelut, hal. isännöinti		muistiolla kustannuspaikoille		638198.16				633,782		596,935

		AYY		Artti		Vuokraus ja hallinnollinen isännöinti		laskutus		1,550				1,550		1,550

		AYY		OAS		Vuokraus ja hallinnollinen isännöinti		laskutus		30000				48252		48252

		AYY		osaomisteiset Turkismiehentie ja Töölön Ruusulankatu)		Vuokraus ja hallinnollinen isännöinti		laskutus		34,838				34,838		34,838

														1,412,734		939,460



		AYY		AYY-Palvelu Oy						140000				139843.73		(+alv)

				r-vuosi		sijainti		asuinm2

Hannes Helminen: Hannes Helminen:
Ent. TKY:n kohteissa ilmoitetut asuinneliöt ovat yhtä kuin vuokranmaksun perusteena olevat pinta-alat.

										

Monika Kivimäki: Monika Kivimäki:
		Kokonaan omistetut KOY:t:

		Koy Helsingin Atlantinkatu		2017		Jätkäsaari		4,429

		Koy Espoon Miestentie 2		2018		Otaniemi		3,627

		Koy Hiihtomäentie 22		1955		Herttoniemi		1,136

		Koy Tuhkimontie 2		1961		Roihuvuori		1,584

		Koy Kirkonkyläntie 16		1969		Malmi		780

		Koy Vaasankatu, peruskorjaus 2014		1970		Kallio		2,112

		Koy Pohjavedenkatu 4		1999		Vuosaari		3,445

		Koy Kylterinkartano		2000		Puotila		2,105

		Koy Kylterinranta		2004		Arabianranta		3,066

		Koy Kylterivuori		2002		Roihuvuori		2,617

		Koy Kylterivaara		2002		Leppävaara		1,795

		Koy Kyltericampus		2009		Töölö		1,537

								28,233

		Osaomistetut KOY:t

		Ylioppilasasuntola ja Keilatalo Oy (Ruusulankatu)		1962		Taka-Töölö		1,212

		Koy Turkismiehentie 8		1976		Pitäjänmäki		2,768

								3,980

		Suoraomisteiset

		Otakaari 20		1959		Otaniemi		1,429

		Jämeräntaival 1		1965		Otaniemi		6,110

		Jämeräntaival 3, peruskorjattu 2018 - 2019		1952		Otaniemi		3,528

		Jämeräntaival 5, peruskorjaus valm 2018		1952		Otaniemi		3,287

		Jämeräntaival 7, peruskorjattu 2017		1952		Otaniemi		3,361

		Jämeräntaival 6, peruskorjattu 2013		1970		Otaniemi		3,071

		Servinkuja 1 		1966		Otaniemi		2,888

		Servin maijantie 6		1967		Otaniemi		4,498

		Servin maijantie 12		1968		Otaniemi		6,851

		 Servin maijantie 10		1969		Otaniemi		4,667

		Otaranta 		2005		Otaniemi		6,513

		Otakaari 18, Ossinlinna(*		2004		Otaniemi		4,327

		Rummunlyöjänkatu 3, Heinävaara		2002		Leppävaara		2,653

								53,183



		Koko kanta						85,396.18
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Vaikuttaminen / Advocacy

TAMMI-SYYSKUU/ JAN-SEP 2020 BUD2021

TOT TOTQ3 BUD TOT20 TOT BUD BUD21 BUD
01-09/2020 %Δ 01-09/2020 %Δ 01-09/2019 2021 %Δ 2020

EUR BUDQ3 EUR TOT19 EUR EUR BUD20 EUR
Vaikuttamisen henkilöstökulut -128 769 -2,7 % -132 397 -1,5 % -130 667 -177 702 0,4 % -177 062 Personnel costs, Advocacy
Vaikuttamisen kulut -3 049 -88,0 % -25 500 -81,3 % -16 308 -34 000 0,0 % -34 000 Common costs, Advocacy

YHTEENSÄ -131 818 -16,5 % -157 897 7,4 % -146 975 -211 702 0,3 % -211 062 TOTAL


koko AYY

																						2/3/20

		Tuloslaskelma																				Tuloslaskelma

		Hakuehdot		Piilota																		Hakuehdot		Piilota

		Päivämääräväli:		1.12.2019 - 31.12.2019																		Päivämääräväli:		1.12.2019 - 31.12.2019

		Tallenna raportti pikalinkiksi																				Tallenna raportti pikalinkiksi

		Laajenna kaikki																				Laajenna kaikki

		Kopioi leikepöydälle																				Kopioi leikepöydälle

		Aalto-yliopiston ylioppilaskunta		Jaksolta								Tilikauden alusta										Aalto-yliopiston ylioppilaskunta		Jaksolta								Tilikauden alusta

				1.12.2019 - 31.12.2019		1.12.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%		1.1.2019 - 31.12.2019		1.1.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%						1.12.2019 - 31.12.2019		1.12.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%		1.1.2019 - 31.12.2019		1.1.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%

		Tuloslaskelma																				Tuloslaskelma

		Varsinainen toiminta		-1,775,338.90		-2,270,449.47		495,110.57		21.80%		-234,531.58		-575,533.96		341,002.38		59.20%				Varsinainen toiminta		110,737.51		-2,270,449.47		2,381,186.98		104.90%		1,651,544.83		-575,533.96		2,227,078.79		387.00%

		Vuokrat		802,015.78		777,646.73		24,369.05		3.10%		9,592,412.99		9,236,308.03		356,104.96		3.90%				Vuokrat		802,015.78		777,646.73		24,369.05		3.10%		9,592,412.99		9,236,308.03		356,104.96		3.90%

		Käyttökorvaukset		8,576.19		7,737.93		838.26		10.80%		72,923.70		54,202.11		18,721.59		34.50%				Käyttökorvaukset		8,576.19		7,737.93		838.26		10.80%		72,923.70		54,202.11		18,721.59		34.50%

		Muut tuotot		53,331.38		54,092.88		-761.50		-1.40%		766,594.63		760,760.11		5,834.52		0.80%				Muut tuotot		80,585.21		54,092.88		26,492.33		49.00%		793,848.46		760,760.11		33,088.35		4.30%

		Sisäiset veloitukset		315,910.23		-58,531.00		374,441.23		639.70%		1,072,853.23		698,412.00		374,441.23		53.60%				Sisäiset veloitukset		315,910.23		-58,531.00		374,441.23		639.70%		1,072,853.23		698,412.00		374,441.23		53.60%

		Kulut		-2,955,172.48		-3,051,396.01		96,223.53		3.20%		-11,739,316.13		-11,325,216.21		-414,099.92		-3.70%				Kulut		-1,096,349.90		-3,051,396.01		1,955,046.11		64.10%		-9,880,493.55		-11,325,216.21		1,444,722.66		12.80%

		Varainhankinta		74,638.00		74,190.00		448.00		0.60%		855,689.50		843,190.00		12,499.50		1.50%				Varainhankinta		74,638.00		74,190.00		448.00		0.60%		855,689.50		843,190.00		12,499.50		1.50%

		Tuotot		74,638.00		74,190.00		448.00		0.60%		855,689.50		843,190.00		12,499.50		1.50%				Tuotot		74,638.00		74,190.00		448.00		0.60%		855,689.50		843,190.00		12,499.50		1.50%

		Sijoitus- ja rahoitustoiminta		214,334.59		-571,219.27		785,553.86		137.50%		1,725,382.32		1,072,027.19		653,355.13		60.90%				Sijoitus- ja rahoitustoiminta		240,950.09		-571,219.27		812,169.36		142.20%		1,751,997.82		1,072,027.19		679,970.63		63.40%

		Tuotot		181,703.86		183,485.88		-1,782.02		-1.00%		1,771,261.09		2,638,849.29		-867,588.20		-32.90%				Tuotot		161,544.19		183,485.88		-21,941.69		-12.00%		1,751,101.42		2,638,849.29		-887,747.87		-33.60%

		Kulut		32,630.73		-754,705.15		787,335.88		104.30%		-45,878.77		-1,566,822.10		1,520,943.33		97.10%				Kulut		79,405.90		-754,705.15		834,111.05		110.50%		896.40		-1,566,822.10		1,567,718.50		100.10%

		Tilikauden tulos 		-1,486,366.31		-2,767,478.74		1,281,112.43		46.30%		2,346,540.24		1,339,683.23		1,006,857.01		75.20%				Tilikauden tulos 		426,325.60		-2,767,478.74		3,193,804.34		115.40%		4,259,232.15		1,339,683.23		2,919,548.92		217.90%

		Tilinpäätössiirrot		-284,841.31		-54,810.84		-230,030.47		-419.70%		-284,841.31		-54,810.84		-230,030.47		-419.70%				Tilinpäätössiirrot		-210,375.95		-54,810.84		-155,565.11		-283.80%		-210,375.95		-54,810.84		-155,565.11		-283.80%

		Verotusperusteisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)		-284,841.31		-54,810.84		-230,030.47		-419.70%		-284,841.31		-54,810.84		-230,030.47		-419.70%				Verotusperusteisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)		-210,375.95		-54,810.84		-155,565.11		-283.80%		-210,375.95		-54,810.84		-155,565.11		-283.80%

		Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 		-1,771,207.62		-2,822,289.58		1,051,081.96		37.20%		2,061,698.93		1,284,872.39		776,826.54		60.50%				Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 		215,949.65		-2,822,289.58		3,038,239.23		107.70%		4,048,856.20		1,284,872.39		2,763,983.81		215.10%

																						2/3/20

																						Tuloslaskelma

																						Hakuehdot		Piilota

																						Päivämääräväli:		1.12.2019 - 31.12.2019

																						Tallenna raportti pikalinkiksi

																						Laajenna kaikki

																						Kopioi leikepöydälle

																						Aalto-yliopiston ylioppilaskunta		Jaksolta								Tilikauden alusta

																								1.12.2019 - 31.12.2019		1.12.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%		1.1.2019 - 31.12.2019		1.1.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%

																						Tuloslaskelma

																						Varsinainen toiminta		110,737.51		-2,270,449.47		2,381,186.98		104.90%		1,651,544.83		-575,533.96		2,227,078.79		387.00%

																						Vuokrat		802,015.78		777,646.73		24,369.05		3.10%		9,592,412.99		9,236,308.03		356,104.96		3.90%

																						Käyttökorvaukset		8,576.19		7,737.93		838.26		10.80%		72,923.70		54,202.11		18,721.59		34.50%

																						Muut tuotot		80,585.21		54,092.88		26,492.33		49.00%		793,848.46		760,760.11		33,088.35		4.30%

																						Sisäiset veloitukset		315,910.23		-58,531.00		374,441.23		639.70%		1,072,853.23		698,412.00		374,441.23		53.60%

																						Kulut		-1,096,349.90		-3,051,396.01		1,955,046.11		64.10%		-9,880,493.55		-11,325,216.21		1,444,722.66		12.80%

																						Varainhankinta		74,638.00		74,190.00		448.00		0.60%		855,689.50		843,190.00		12,499.50		1.50%

																						Tuotot		74,638.00		74,190.00		448.00		0.60%		855,689.50		843,190.00		12,499.50		1.50%

																						Sijoitus- ja rahoitustoiminta		240,950.09		-571,219.27		812,169.36		142.20%		1,751,997.82		1,072,027.19		679,970.63		63.40%

																						Tuotot		161,544.19		183,485.88		-21,941.69		-12.00%		1,751,101.42		2,638,849.29		-887,747.87		-33.60%

																						Kulut		79,405.90		-754,705.15		834,111.05		110.50%		896.4		-1,566,822.10		1,567,718.50		100.10%

																						Tilikauden tulos 		426,325.60		-2,767,478.74		3,193,804.34		115.40%		4,259,232.15		1,339,683.23		2,919,548.92		217.90%

																						Tilinpäätössiirrot		-210,375.95		-54,810.84		-155,565.11		-283.80%		-210,375.95		-54,810.84		-155,565.11		-283.80%

																						Verotusperusteisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)		-210,375.95		-54,810.84		-155,565.11		-283.80%		-210,375.95		-54,810.84		-155,565.11		-283.80%

																						Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 		215,949.65		-2,822,289.58		3,038,239.23		107.70%		4,048,856.20		1,284,872.39		2,763,983.81		215.10%





Netv.Aatt. ja Tukit.

		AYY

												EUR		EUR

								Huomioitu AYY10				-765,218.67		-985,533.93

Tarja Toivanen: Tarja Toivanen:
vähennetty Asuntopalveluun kohdistuneet poistot		Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 

												875,633.23		501,192.00		Sisäiset veloitukset						2/21/20

		Tuloslaskelma																				Tuloslaskelma

		Hakuehdot		Piilota																		Hakuehdot		Piilota

		Päivämääräväli:		1.12.2019 - 31.12.2019																		Päivämääräväli:		1.12.2019 - 31.12.2019

		Laskentakohteet:		Kustannuspaikat, Aatteellinen toiminta																		Laskentakohteet:		Kustannuspaikat, Aatteellinen toiminta

				Kustannuspaikat, Tukitoiminnot																				Kustannuspaikat, Tukitoiminnot

		Tallenna raportti pikalinkiksi																				Tallenna raportti pikalinkiksi

		Laajenna kaikki																				Laajenna kaikki

		Kopioi leikepöydälle																				Kopioi leikepöydälle

		Aalto-yliopiston ylioppilaskunta		Jaksolta								Tilikauden alusta										Aalto-yliopiston ylioppilaskunta		Jaksolta								Tilikauden alusta

				1.12.2019 - 31.12.2019		1.12.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%		1.1.2019 - 31.12.2019		1.1.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%						1.12.2019 - 31.12.2019		1.12.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%		1.1.2019 - 31.12.2019		1.1.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%

		Tuloslaskelma																				Tuloslaskelma

		Varsinainen toiminta		-125,803.94		-551,119.24		425,315.30		77.20%		-1,767,065.59		-1,979,815.85		212,750.26		10.70%				Varsinainen toiminta		108911.49		-551119.24		660030.73		1.198		-1532350.16		-1979815.85		447465.69		0.226

		Vuokrat		7,410.00		5,441.01		1,968.99		36.20%		157,552.65		159,515.62		-1,962.97		-1.20%				Vuokrat		7410		5441.01		1968.99		0.362		157552.65		159515.62		-1962.97		-0.012

		Käyttökorvaukset		0.00		0.00		0.00		-		0.00		60.00		-60.00		-100.00%				Käyttökorvaukset		0		0		0		-		0		60		-60		-1

		Muut tuotot		62,416.35		41,922.48		20,493.87		48.90%		474,426.54		429,760.31		44,666.23		10.40%				Muut tuotot		56135.76		41922.48		14213.28		0.339		468145.95		429760.31		38385.64		0.089

		Sisäiset veloitukset		299,475.23		-74,966.00		374,441.23		499.50%		875,633.23		501,192.00		374,441.23		74.70%				Sisäiset veloitukset		299475.23		-74966		374441.23		4.995		875633.23		501192		374441.23		0.747

		Kulut		-495,105.52		-523,516.73		28,411.21		5.40%		-3,274,678.01		-3,070,343.78		-204,334.23		-6.70%				Kulut		-254109.5		-523516.73		269407.23		0.515		-3033681.99		-3070343.78		36661.79		0.012

		Varainhankinta		74,638.00		74,190.00		448.00		0.60%		855,689.50		843,190.00		12,499.50		1.50%				Varainhankinta		74638		74190		448		0.006		855689.5		843190		12499.5		0.015

		Tuotot		74,638.00		74,190.00		448.00		0.60%		855,689.50		843,190.00		12,499.50		1.50%				Tuotot		74638		74190		448		0.006		855689.5		843190		12499.5		0.015

		Sijoitus- ja rahoitustoiminta		-83.64		-39.05		-44.59		-114.20%		-1,646.93		-279.41		-1,367.52		-489.40%				Sijoitus- ja rahoitustoiminta		-80.76		-39.05		-41.71		-1.068		-1644.05		-279.41		-1364.64		-4.884

		Tuotot		0		23.75		-23.75		-100.00%		462.88		411.52		51.36		12.50%				Tuotot		0		23.75		-23.75		-1		462.88		411.52		51.36		0.125

		Kulut		-83.64		-62.80		-20.84		-33.20%		-2,109.81		-690.93		-1,418.88		-205.40%				Kulut		-80.76		-62.8		-17.96		-0.286		-2106.93		-690.93		-1416		-2.049

		Tilikauden tulos 		-51,249.58		-476,968.29		425,718.71		89.30%		-913,023.02		-1,136,905.26		223,882.24		19.70%				Tilikauden tulos 		183468.73		-476968.29		660437.02		1.385		-678304.71		-1136905.26		458600.55		0.403

		Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 		-51,249.58		-476,968.29		425,718.71		89.30%		-913,023.02		-1,136,905.26		223,882.24		19.70%				Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 		183468.73		-476968.29		660437.02		1.385		-678304.71		-1136905.26		458600.55		0.403

		Tuloslaskelma		Ei muutoksia helmikuun 2020 jälkeen

		Hakuehdot		Piilota

		Päivämääräväli:		1.12.2019 - 31.12.2019

		Laskentakohteet:		Kustannuspaikat,     910 AYY 10 v

		Tallenna raportti pikalinkiksi

		Laajenna kaikki

		Kopioi leikepöydälle

		Aalto-yliopiston ylioppilaskunta		Jaksolta								Tilikauden alusta

				1.12.2019 - 31.12.2019		1.12.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%		1.1.2019 - 31.12.2019		1.1.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%

		Tuloslaskelma

		Varsinainen toiminta		-386.15		0.00		-386.15		- 		-11,113.62		0.00		-11,113.62		- 

		Muut tuotot		1,120.00		0		1,120.00		-		1,120.00		0		1,120.00		-

		Kulut		-1,506.15		0.00		-1,506.15		-		-12,233.62		0.00		-12,233.62		-

		Tilikauden tulos 		-386.15		0.00		-386.15		- 		-11,113.62		0.00		-11,113.62		- 

		Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 		-386.15		0.00		-386.15		- 		-11,113.62		0.00		-11,113.62		- 



		Tuloslaskelma																				Tuloslaskelma

		Hakuehdot		Piilota																		Hakuehdot		Piilota				Ei huomioida poistoja, eikä sisäistä tuottoa!

		Päivämääräväli:		1.12.2019 - 31.12.2019																		Päivämääräväli:		1.12.2019 - 31.12.2019

		Laskentakohteet:		Kustannuspaikat,     693 Asuntopalvelu																		Laskentakohteet:		Kustannuspaikat,     693 Asuntopalvelu

		Tallenna raportti pikalinkiksi																				Tallenna raportti pikalinkiksi

		Sulje kaikki																				Sulje kaikki

		Kopioi leikepöydälle																				Kopioi leikepöydälle



		Aalto-yliopiston ylioppilaskunta		Jaksolta								Tilikauden alusta										Aalto-yliopiston ylioppilaskunta		Jaksolta								Tilikauden alusta

				1.12.2019 - 31.12.2019		1.12.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%		1.1.2019 - 31.12.2019		1.1.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%						1.12.2019 - 31.12.2019		1.12.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%		1.1.2019 - 31.12.2019		1.1.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%

		Tuloslaskelma																				Tuloslaskelma

		Varsinainen toiminta		-133,162.95		-169,479.46		36,316.51		21.40%		-257,392.89		-305,469.31		48,076.42		15.70%				Varsinainen toiminta		25,129.02		-169,479.46		194,608.48		114.80%		-99,100.92		-305,469.31		206,368.39		67.60%

		Muut tuotot		1,263.02		1,185.75		77.27		6.50%		14,460.81		5,255.70		9,205.11		175.10%				Muut tuotot		1,263.02		1,185.75		77.27		6.50%		14,460.81		5,255.70		9,205.11		175.10%

		3060 Muut tuotot		1,263.02		1,185.75		77.27		6.50%		14,460.81		5,255.70		9,205.11		175.10%				3060 Muut tuotot		1,263.02		1,185.75		77.27		6.50%		14,460.81		5,255.70		9,205.11		175.10%

		Sisäiset veloitukset		74,882.82		0		74,882.82		-		74,882.82		0		74,882.82		-				Sisäiset veloitukset		74,882.82		0		74,882.82		-		74,882.82		0		74,882.82		-

		3080 Hallinnon veloitus yksiköiltä		74,882.82		0		74,882.82		-		74,882.82		0		74,882.82		-				3080 Hallinnon veloitus yksiköiltä		74,882.82		0		74,882.82		-		74,882.82		0		74,882.82		-

		Kulut		-209,308.79		-170,665.21		-38,643.58		-22.60%		-346,736.52		-310,725.01		-36,011.51		-11.60%				Kulut		-51,016.82		-170,665.21		119,648.39		70.10%		-188,444.55		-310,725.01		122,280.46		39.40%

		Henkilöstökulut		-20,280.53		-15,552.85		-4,727.68		-30.40%		-143,189.86		-118,966.80		-24,223.06		-20.40%				Henkilöstökulut		-20,906.53		-15,552.85		-5,353.68		-34.40%		-143,815.86		-118,966.80		-24,849.06		-20.90%

		Kuukausi- ja tuntipalkat		-8,854.30		-10,548.89		1,694.59		16.10%		-95,409.60		-79,575.05		-15,834.55		-19.90%				Kuukausi- ja tuntipalkat		-8,854.30		-10,548.89		1,694.59		16.10%		-95,409.60		-79,575.05		-15,834.55		-19.90%

		5000 Kuukausipalkat		-8,854.30		-10,548.89		1,694.59		16.10%		-95,409.60		-73,016.21		-22,393.39		-30.70%				5000 Kuukausipalkat		-8,854.30		-10,548.89		1,694.59		16.10%		-95,409.60		-73,016.21		-22,393.39		-30.70%

		5010 Tuntipalkat		0		0		0		-		0		-6,558.84		6,558.84		100.00%				5010 Tuntipalkat		0		0		0		-		0		-6,558.84		6,558.84		100.00%

		Lisät ja korvaukset		-1,210.91		-859		-351.91		-41.00%		-12,516.10		-10,464.84		-2,051.26		-19.60%				Lisät ja korvaukset		-1,210.91		-859.00		-351.91		-41.00%		-12,516.10		-10,464.84		-2,051.26		-19.60%

		5110 Muut palkanlisät		-1,210.91		-859		-351.91		-41.00%		-12,516.10		-10,464.84		-2,051.26		-19.60%				5110 Muut palkanlisät		-1,210.91		-859.00		-351.91		-41.00%		-12,516.10		-10,464.84		-2,051.26		-19.60%

		Loma-ajan ja sosiaalipalkat		-8,785.00		-2,307.00		-6,478.00		-280.80%		-13,001.32		-9,018.92		-3,982.40		-44.20%				Loma-ajan ja sosiaalipalkat		-8,785.00		-2,307.00		-6,478.00		-280.80%		-13,001.32		-9,018.92		-3,982.40		-44.20%

		5310 Vuosilomakorvaukset		0		-324		324		100.00%		0		-2,991.13		2,991.13		100.00%				5310 Vuosilomakorvaukset		0.00		-324.00		324.00		100.00%		0.00		-2,991.13		2,991.13		100.00%

		5320 Lomarahat		0		-162		162		100.00%		-4,216.32		-4,206.79		-9.53		-0.20%				5320 Lomarahat		0.00		-162.00		162.00		100.00%		-4,216.32		-4,206.79		-9.53		-0.20%

		5330 Lomapalkkojen jaksotus		-8,785.00		-1,821.00		-6,964.00		-382.40%		-8,785.00		-1,821.00		-6,964.00		-382.40%				5330 Lomapalkkojen jaksotus		-8,785.00		-1,821.00		-6,964.00		-382.40%		-8,785.00		-1,821.00		-6,964.00		-382.40%

		Henkilösivukulut		-1,231.04		-1,573.87		342.83		21.80%		-20,067.87		-17,754.36		-2,313.51		-13.00%				Henkilösivukulut		-1,857.04		-1,573.87		-283.17		-18.00%		-20,693.87		-17,754.36		-2,939.51		-16.60%

		6130 Tyel-maksut		-1,910.44		-2,329.15		418.71		18.00%		-27,323.31		-24,237.41		-3,085.90		-12.70%				6130 Tyel-maksut		-2,536.44		-2,329.15		-207.29		-8.90%		-27,949.31		-24,237.41		-3,711.90		-15.30%

		6140 Työntekijäin TEL-maksut		679.4		755.28		-75.88		-10.00%		7,255.44		6,483.05		772.39		11.90%				6140 Työntekijäin TEL-maksut		679.4		755.28		-75.88		-10.00%		7,255.44		6,483.05		772.39		11.90%

		Muut henkilösivukulut		-199.28		-264.09		64.81		24.50%		-2,194.97		-2,153.63		-41.34		-1.90%				Muut henkilösivukulut		-199.28		-264.09		64.81		24.50%		-2,194.97		-2,153.63		-41.34		-1.90%

		6300 Sosiaaliturvamaksut		-77.5		-102.29		24.79		24.20%		-863.06		-832.99		-30.07		-3.60%				6300 Sosiaaliturvamaksut		-77.5		-102.29		24.79		24.20%		-863.06		-832.99		-30.07		-3.60%

		6400 Tapaturmavakuutusmaksut		-65.42		-77.33		11.91		15.40%		-726.13		-621.28		-104.85		-16.90%				6400 Tapaturmavakuutusmaksut		-65.42		-77.33		11.91		15.40%		-726.13		-621.28		-104.85		-16.90%

		6410 Työttömyysvakuutusmaksut		-201.31		-303.31		102		33.60%		-2,150.86		-2,511.49		360.63		14.40%				6410 Työttömyysvakuutusmaksut		-201.31		-303.31		102.00		33.60%		-2,150.86		-2,511.49		360.63		14.40%

		6420 Työntekijöiden työttömyysvakuutusmaksut		150.98		225.98		-75		-33.20%		1,612.33		1,871.27		-258.94		-13.80%				6420 Työntekijöiden työttömyysvakuutusmaksut		150.98		225.98		-75.00		-33.20%		1,612.33		1,871.27		-258.94		-13.80%

		6430 Ryhmähenkivakuutusmaksut		-6.03		-7.14		1.11		15.50%		-67.25		-59.14		-8.11		-13.70%				6430 Ryhmähenkivakuutusmaksut		-6.03		-7.14		1.11		15.50%		-67.25		-59.14		-8.11		-13.70%

		Poistot 		-158,917.97		-151,371.33		-7,546.64		-5.00%		-158,917.97		-151,371.33		-7,546.64		-5.00%				Poistot 		0		-151,371.33		151,371.33		100.00%		0		-151,371.33		151,371.33		100.00%

		Suunnitelman mukaiset poistot		-158,917.97		-151,371.33		-7,546.64		-5.00%		-158,917.97		-151,371.33		-7,546.64		-5.00%				Suunnitelman mukaiset poistot		0		-151,371.33		151,371.33		100.00%		0		-151,371.33		151,371.33		100.00%

		6850 Poisto muista pitkävaikutteisista menoista		-158,917.97		-151,371.33		-7,546.64		-5.00%		-158,917.97		-151,371.33		-7,546.64		-5.00%				6850 Poisto muista pitkävaikutteisista menoista		0		-151,371.33		151,371.33		100.00%		0		-151,371.33		151,371.33		100.00%

		Muut kulut		-30,110.29		-3,741.03		-26,369.26		-704.90%		-44,628.69		-40,386.88		-4,241.81		-10.50%				Muut kulut		-30,110.29		-3,741.03		-26,369.26		-704.90%		-44,628.69		-40,386.88		-4,241.81		-10.50%

		Vapaaehtoiset henkilösivukulut		-644.6		-593.05		-51.55		-8.70%		-5,852.26		-4,550.99		-1,301.27		-28.60%				Vapaaehtoiset henkilösivukulut		-644.6		-593.05		-51.55		-8.70%		-5,852.26		-4,550.99		-1,301.27		-28.60%

		7000 Henkilökunnan koulutus		0		-245.48		245.48		100.00%		-1,992.60		-2,824.80		832.2		29.50%				7000 Henkilökunnan koulutus		0		-245.48		245.48		100.00%		-1,992.60		-2,824.80		832.2		29.50%

		7020 HR:n käytössä! Henkilökunnan virkistys- ja harrastustoiminta		-394.6		-336.7		-57.9		-17.20%		-2,741.12		-1,617.56		-1,123.56		-69.50%				7020 v.2020 HR:n käytössä! Henkilökunnan virkistys- ja harrastustoiminta		-394.6		-336.7		-57.9		-17.20%		-2,741.12		-1,617.56		-1,123.56		-69.50%

		7070 Henkilökunnan lounassetelit ja -lataukset (31.12.2019 asti myös hlöstön kahvit yms)		0		-10.87		10.87		100.00%		-868.54		-108.63		-759.91		-699.50%				7070 v.2020 Henkilökunnan lounassetelit ja -lataukset (31.12.2019 asti myös hlöstön kahvit yms)		0		-10.87		10.87		100.00%		-868.54		-108.63		-759.91		-699.50%

		7160 Lahjat henkilökunnalle		-250		0		-250		-		-250		0		-250		-				7160 Lahjat henkilökunnalle		-250		0		-250		-		-250		0		-250		-

		Hallintopalvelut		-4,650.00		0		-4,650.00		-		-4,650.00		0		-4,650.00		-				Hallintopalvelut		-4,650.00		0		-4,650.00		-		-4,650.00		0		-4,650.00		-

		8410 Laki ja konsultointipalvelut		-4,650.00		0		-4,650.00		-		-4,650.00		0		-4,650.00		-				8410 Laki ja konsultointipalvelut		-4,650.00		0		-4,650.00		-		-4,650.00		0		-4,650.00		-

		Muut hallintokulut		-15.69		-667.98		652.29		97.70%		-4,323.39		-8,555.89		4,232.50		49.50%				Muut hallintokulut		-15.69		-667.98		652.29		97.70%		-4,323.39		-8,555.89		4,232.50		49.50%

		8470 ATK-kulut		0		0		0		-		0		-1,116.00		1,116.00		100.00%				8470 ATK-kulut		0.00		0.00		0.00		-		0.00		-1,116.00		1,116.00		100.00%

		8480 Jäsenmaksut		0		0		0		-		0		-1,000.00		1,000.00		100.00%				8480 Jäsenmaksut		0.00		0.00		0.00		-		0.00		-1,000.00		1,000.00		100.00%

		8500 Puhelinkulut		0		0		0		-		-89.28		-189.75		100.47		52.90%				8500 Puhelinkulut		0.00		0.00		0.00		-		-89.28		-189.75		100.47		52.90%

		8560 Rahaliikenteen kulut		0		0		0		-		-278.26		0		-278.26		-				8560 Rahaliikenteen kulut		0.00		0.00		0.00		-		-278.26		0.00		-278.26		-

		8566 Matkakulut		0		0		0		-		-128.9		-914.34		785.44		85.90%				8566 Matkakulut		0.00		0.00		0.00		-		-128.90		-914.34		785.44		85.90%

		8570 Päivärahat		0		-63		63		100.00%		-210		-300		90		30.00%				8570 Päivärahat		0.00		-63.00		63.00		100.00%		-210.00		-300.00		90.00		30.00%

		8590 Lahjat ja onnittelut		0		-7.74		7.74		100.00%		0		-65.8		65.8		100.00%				8590 Lahjat ja onnittelut		0		-7.74		7.74		100.00%		0		-65.8		65.8		100.00%

		8600 Osallistumiskulut		0		-583.65		583.65		100.00%		-1,328.41		-2,236.78		908.37		40.60%				8600 Osallistumiskulut		0		-583.65		583.65		100.00%		-1,328.41		-2,236.78		908.37		40.60%

		8620 Toimistotarvikkeet		0		0		0		-		-487.31		-318.58		-168.73		-53.00%				8620 Toimistotarvikkeet		0		0		0		-		-487.31		-318.58		-168.73		-53.00%

		8630 Lomakkeet ja painatuskulut		0		0		0		-		0		-118.38		118.38		100.00%				8630 Lomakkeet ja painatuskulut		0		0		0		-		0		-118.38		118.38		100.00%

		8644 Tapahtumakulut (sis tapahtumatarvikkeet ja -tarjoilut)		0		0		0		-		0		-25.79		25.79		100.00%				8644 Tapahtumakulut (sis tapahtumatarvikkeet ja -tarjoilut)		0		0		0		-		0		-25.79		25.79		100.00%

		8650 Kokouskulut		-15.69		-13.59		-2.1		-15.50%		-155.9		-441.84		285.94		64.70%				8650 Kokouskulut		-15.69		-13.59		-2.1		-15.50%		-155.9		-441.84		285.94		64.70%

		8655 Vapaaehtoisten toimintaraha		0		0		0		-		0		-333.49		333.49		100.00%				8655 Vapaaehtoisten toimintaraha		0		0		0		-		0		-333.49		333.49		100.00%

		8660 Vapaaehtoisten koulutus		0		0		0		-		0		0		0		-				8660 Vapaaehtoisten koulutus		0		0		0		-		0		0		0		-

		8670 Muut vieraat palvelut		0		0		0		-		-1,413.03		-1,259.18		-153.85		-12.20%				8670 Muut vieraat palvelut		0		0		0		-		-1,413.03		-1,259.18		-153.85		-12.20%

		8680 Muut hallintokulut		0		0		0		-		-232.3		-235.96		3.66		1.60%				8680 Muut hallintokulut		0		0		0		-		-232.3		-235.96		3.66		1.60%

		Korjaukset ja tarvikkeet		-24,800.00		-2,480.00		-22,320.00		-900.00%		-29,803.04		-27,280.00		-2,523.04		-9.20%				Korjaukset ja tarvikkeet		-24,800.00		-2,480.00		-22,320.00		-900.00%		-29,803.04		-27,280.00		-2,523.04		-9.20%

		8760 Kalustohankinnat ja tarvikkeet		0		0		0		-		-43.04		0		-43.04		-				8760 Kalustohankinnat ja tarvikkeet		0		0		0		-		-43.04		0		-43.04		-

		8810 Suunnittelu- ja konsulttityöt		-24,800.00		-2,480.00		-22,320.00		-900.00%		-29,760.00		-27,280.00		-2,480.00		-9.10%				8810 Suunnittelu- ja konsulttityöt		-24,800.00		-2,480.00		-22,320.00		-900.00%		-29,760.00		-27,280.00		-2,480.00		-9.10%

		Sijoitus- ja rahoitustoiminta		0		0		0		- 		0		-1.84		1.84		100.00%				Sijoitus- ja rahoitustoiminta		0		0		0		- 		0		-1.84		1.84		100.00%

		Kulut		0		0		0		-		0		-1.84		1.84		100.00%				Kulut		0		0		0		-		0		-1.84		1.84		100.00%

		Korkokulut		0		0		0		-		0		-1.84		1.84		100.00%				Korkokulut		0		0		0		-		0		-1.84		1.84		100.00%

		9490 Korkokulut ostoveloista		0		0		0		-		0		-1.84		1.84		100.00%				9490 Korkokulut ostoveloista		0		0		0		-		0		-1.84		1.84		100.00%

		Tilikauden tulos 		-133,162.95		-169,479.46		36,316.51		21.40%		-257,392.89		-305,471.15		48,078.26		15.70%				Tilikauden tulos 		25,129.02		-169,479.46		194,608.48		114.80%		-99,100.92		-305,471.15		206,370.23		67.60%

		Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 		-133,162.95		-169,479.46		36,316.51		21.40%		-257,392.89		-305,471.15		48,078.26		15.70%				Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 		25,129.02		-169,479.46		194,608.48		114.80%		-99,100.92		-305,471.15		206,370.23		67.60%



																						Tuloslaskelma

		Tuloslaskelma																				Hakuehdot		Piilota				ei huomioida sisäistä tuottoa!

		Hakuehdot		Piilota		Ei huomioida poistoja, eikä sisäistä tuottoa!																Päivämääräväli:		1.12.2019 - 31.12.2019

		Päivämääräväli:		1.12.2019 - 31.12.2019																		Laskentakohteet:		Kustannuspaikat,     695 Kiinteistötoiminta								-318,582.06		-217,172.93		kiint.toimintojen henk.kulut

		Laskentakohteet:		Kustannuspaikat,     693 Asuntopalvelu																		Tallenna raportti pikalinkiksi										-87,477.94

Tarja Toivanen: Tarja Toivanen:
tästä vähennetty sisäinen veloitus		-32,728.11		kiint.toimintojen muut kuin henk.kulut

				Kustannuspaikat,         694 Jäsenpalvelut, palvelupisteet																		Sulje kaikki

		Tallenna raportti pikalinkiksi																				Kopioi leikepöydälle

		Laajenna kaikki

		Kopioi leikepöydälle																				Aalto-yliopiston ylioppilaskunta		Jaksolta								Tilikauden alusta

																								1.12.2019 - 31.12.2019		1.12.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%		1.1.2019 - 31.12.2019		1.1.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%

		Aalto-yliopiston ylioppilaskunta		Jaksolta								Tilikauden alusta										Tuloslaskelma

				1.12.2019 - 31.12.2019		1.12.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%		1.1.2019 - 31.12.2019		1.1.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%				Varsinainen toiminta		-838.86		-8,451.89		7,613.03		90.10%		-115,069.81		-78,352.55		-36,717.26		-46.90%

		Tuloslaskelma																				Sisäiset veloitukset		29,049.12		0		29,049.12		-		29,049.12		0		29,049.12		-

		Varsinainen toiminta		-107,118.38		-183,584.82		76,466.44		41.70%		-362,840.93		-443,823.10		80,982.17		18.20%				3080 Hallinnon veloitus yksiköiltä		29,049.12		0		29,049.12		-		29,049.12		0		29,049.12		-

		Muut tuotot		1,268.02		1,190.75		77.27		6.50%		14,750.81		6,440.95		8,309.86		129.00%				Kulut		-29,887.98		-8,451.89		-21,436.09		-253.60%		-144,118.93		-78,352.55		-65,766.38		-83.90%

		Sisäiset veloitukset		74,882.82		0		74,882.82		-		74,882.82		0		74,882.82		-				Henkilöstökulut		-5,330.69		-4,774.85		-555.84		-11.60%		-62,596.41		-49,725.17		-12,871.24		-25.90%

		Kulut		-183,269.22		-184,775.57		1,506.35		0.80%		-452,474.56		-450,264.05		-2,210.51		-0.50%				Kuukausi- ja tuntipalkat		-3,466.37		-2,486.16		-980.21		-39.40%		-40,706.05		-30,894.54		-9,811.51		-31.80%

		Sijoitus- ja rahoitustoiminta		0		0		0		- 		0		-1.84		1.84		100.00%				5000 Kuukausipalkat		-2,298.88		-2,262.54		-36.34		-1.60%		-27,483.76		-27,143.16		-340.6		-1.30%

		Kulut		0		0		0		-		0		-1.84		1.84		100.00%				5010 Tuntipalkat		-1,167.49		-223.62		-943.87		-422.10%		-13,222.29		-3,751.38		-9,470.91		-252.50%

		Tilikauden tulos 		-107,118.38		-183,584.82		76,466.44		41.70%		-362,840.93		-443,824.94		80,984.01		18.20%				Lisät ja korvaukset		-549.43		-540.75		-8.68		-1.60%		-7,207.45		-7,355.16		147.71		2.00%

		Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 		-107,118.38		-183,584.82		76,466.44		41.70%		-362,840.93		-443,824.94		80,984.01		18.20%				5100 Ylityönlisät		0		0		0		-		-646.87		-891.8		244.93		27.50%

																						5110 Muut palkanlisät		-549.43		-540.75		-8.68		-1.60%		-6,560.58		-6,463.36		-97.22		-1.50%

																						Palkkiot		-230.34		-185.74		-44.6		-24.00%		-743.85		-336.68		-407.17		-120.90%

																						5200 Palkkiot		0		0		0		-		0		-150.94		150.94		100.00%

																						5205 Palkkiot linnanisännät		-68.27		-49.17		-19.1		-38.80%		-178.28		-49.17		-129.11		-262.60%

																						5206 Palkkiot asuntotoimikunta		-94.82		-136.57		41.75		30.60%		-94.82		-136.57		41.75		30.60%

																						5208 Luottamushenkilöpalkkio		-67.25		0		-67.25		-		-470.75		0		-470.75		-

																						Loma-ajan ja sosiaalipalkat		-249		-1,250.00		1,001.00		80.10%		-3,820.52		-3,420.28		-400.24		-11.70%

																						5310 Vuosilomakorvaukset		0		0		0		-		-960.83		-101.26		-859.57		-848.90%

																						5320 Lomarahat		0		0		0		-		-2,531.19		-2,069.02		-462.17		-22.30%

																						5330 Lomapalkkojen jaksotus		-249		-1,250.00		1,001.00		80.10%		-249		-1,250.00		1,001.00		80.10%

																						5350 Muut sosiaalipalkat		0		0		0		-		-79.5		0		-79.5		-

																						Henkilösivukulut		-750.69		-238.95		-511.74		-214.20%		-9,082.98		-6,811.78		-2,271.20		-33.30%

																						6130 Tyel-maksut		-1,025.81		-473.21		-552.6		-116.80%		-13,117.44		-9,971.83		-3,145.61		-31.50%

																						6140 Työntekijäin TEL-maksut		275.12		234.26		40.86		17.40%		4,034.46		3,160.05		874.41		27.70%

																						Muut henkilösivukulut		-84.86		-73.25		-11.61		-15.80%		-1,035.56		-906.73		-128.83		-14.20%

																						6300 Sosiaaliturvamaksut		-31.43		-26.03		-5.4		-20.70%		-400.22		-348.91		-51.31		-14.70%

																						6400 Tapaturmavakuutusmaksut		-23.34		-20.88		-2.46		-11.80%		-335.2		-264.93		-70.27		-26.50%

																						6410 Työttömyysvakuutusmaksut		-79.35		-81.92		2.57		3.10%		-1,039.01		-1,039.28		0.27		0.00%

																						6420 Työntekijöiden työttömyysvakuutusmaksut		51.41		57.51		-6.1		-10.60%		769.82		770.83		-1.01		-0.10%

																						6430 Ryhmähenkivakuutusmaksut		-2.15		-1.93		-0.22		-11.40%		-30.95		-24.44		-6.51		-26.60%

																						Muut kulut		-24,557.29		-3,677.04		-20,880.25		-567.90%		-81,522.52		-28,627.38		-52,895.14		-184.80%

																						Vapaaehtoiset henkilösivukulut		315.42		-793.62		1,109.04		139.70%		-4,587.74		-2,287.56		-2,300.18		-100.60%

																						7000 Henkilökunnan koulutus		-452.88		0		-452.88		-		-1,186.96		0		-1,186.96		-

																						7020 v.2020 HR:n käytössä! Henkilökunnan virkistys- ja harrastustoiminta		317.4		-603.11		920.51		152.60%		-2,419.18		-1,912.20		-506.98		-26.50%

																						7050 Työterveyshuolto		0		0		0		-		-100		0		-100		-

																						7070 v.2020 Henkilökunnan lounassetelit ja -lataukset (31.12.2019 asti myös hlöstön kahvit yms)		700.9		-190.51		891.41		467.90%		-241.24		-375.36		134.12		35.70%

																						7160 Lahjat henkilökunnalle		-250		0		-250		-		-360.36		0		-360.36		-

																						7170 Muut henkilösivukulut		0		0		0		-		-280		0		-280		-

																						Hallintopalvelut		-24,490.00		0		-24,490.00		-		-27,782.20		-103.92		-27,678.28		-

																						8380 Taloushallintopalvelut		-10,986.40		0		-10,986.40		-		-10,986.40		0		-10,986.40		-

																						8410 Laki ja konsultointipalvelut		-13,503.60		0		-13,503.60		-		-15,983.60		0		-15,983.60		-

																						8430 Muut hallintopalvelut		0		0		0		-		-812.2		0		-812.2		-

																						8440 Viranomaismaksut		0		0		0		-		0		-103.92		103.92		100.00%

																						Muut hallintokulut		-382.71		-1,468.86		1,086.15		73.90%		-36,147.42		-24,219.33		-11,928.09		-49.30%

																						8450 Kirjat ja lehdet		-192.2		-249.5		57.3		23.00%		-661.2		-909.47		248.27		27.30%

																						8470 ATK-kulut		0		-980.4		980.4		100.00%		-9,084.08		-5,809.68		-3,274.40		-56.40%

																						8480 Jäsenmaksut		0		0		0		-		-2,920.00		-2,920.00		0		0.00%

																						8500 Puhelinkulut		0		0		0		-		-33.75		0		-33.75		-

																						8566 Matkakulut		-129.92		-11.1		-118.82		-1070.50%		-260.59		-3,182.42		2,921.83		91.80%

																						8575 Kilometrikorvaukset		0		0		0		-		-43.43		-78.24		34.81		44.50%

																						8580 Autokulut, talousjohtaja		0		0		0		-		0		-12.5		12.5		100.00%

																						8590 Lahjat ja onnittelut		0		0		0		-		0		-2,860.20		2,860.20		100.00%

																						8600 Osallistumiskulut		0		-110		110		100.00%		0		-363.96		363.96		100.00%

																						8620 Toimistotarvikkeet		0		0		0		-		-31.22		-9.31		-21.91		-235.30%

																						8622 ÄLÄ KÄYTÄ Tapahtumatarvikkeet, KÄYTÄ TILIÄ 8644		0		0		0		-		0		0		0		-

																						8644 Tapahtumakulut (sis tapahtumatarvikkeet ja -tarjoilut)		0		-57.44		57.44		100.00%		0		-567.19		567.19		100.00%

																						8650 Kokouskulut		-7.9		-60.42		52.52		86.90%		-713.56		-475.84		-237.72		-50.00%

																						8660 Vapaaehtoisten koulutus		0		0		0		-		0		-793.6		793.6		100.00%

																						8670 Muut vieraat palvelut		-40.29		0		-40.29		-		-22,303.44		-6,102.94		-16,200.50		-265.50%

																						8680 Muut hallintokulut		-12.4		0		-12.4		-		-96.15		-133.98		37.83		28.20%

																						Korjaukset ja tarvikkeet		0		-1,414.56		1,414.56		100.00%		-13,005.16		-2,016.57		-10,988.59		-544.90%

																						8760 Kalustohankinnat ja tarvikkeet		0		-1,294.56		1,294.56		100.00%		-3,220.28		-1,582.23		-1,638.05		-103.50%

																						8770 Käyttötarvikkeet		0		-120		120		100.00%		-582.73		-288.27		-294.46		-102.10%

																						8810 Suunnittelu- ja konsulttityöt		0		0		0		-		-8,998.31		0		-8,998.31		-

																						8840 Muut vierailla suoritettavat työt		0		0		0		-		-203.84		-146.07		-57.77		-39.50%

																						Sijoitus- ja rahoitustoiminta		0		0		0		- 		-10.35		0		-10.35		- 

																						Kulut		0		0		0		-		-10.35		0		-10.35		-

																						Korkokulut		0		0		0		-		-10.35		0		-10.35		-

																						9490 Korkokulut ostoveloista		0		0		0		-		-0.35		0		-0.35		-

																						9610 Perimiskulut		0		0		0		-		-10		0		-10		-

																						Tilikauden tulos 		-838.86		-8,451.89		7,613.03		90.10%		-115,080.16		-78,352.55		-36,727.61		-46.90%

																						Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 		-838.86		-8,451.89		7,613.03		90.10%		-115,080.16		-78,352.55		-36,727.61		-46.90%
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		Tuloslaskelma



		

690 Tukitoiminnot yht (ent. Talouststo yht)  1 EUR
						Kuukausi										Kumulatiivinen																Vuosi		Vuosi		Vuosi

								6.2020										1-6.2020																Ennuste		Budjetti		Edellinen vuosi Toteuma

								Toteuma				Budjetti		Edellinen vuosi Toteuma				Toteuma				Budjetti		%
Toteuma / 
Budjetti		
 Edellinen vuosi Toteuma				%
Toteuma / 
Edellinen vuosi Toteuma				Toteuma + 
Budjetti		1-12.2020		1-12.2019

								EUR		%		EUR		EUR		%		EUR		%		EUR		EUR		EUR		%		EUR		%		EUR		EUR		EUR		%

		

		VARSINAINEN TOIMINTA

		Varsinaisen toiminnan tuotot		Vuokrat		3010 - Laite- ja tarvikevuokrat																				-217

																										-217

				Muut tuotot		3058 - Kopio- ja postimaksutuotot								45				408								272				150.2				408				557

						3059 - Saadut korvaukset		13				4,167		5,167				4,156				25,000		16.6		25,289				16.4				29,156		50,000		57,967

						3060 - Muut tuotot								60				20								221				9.1				20				423

								13				4,167		5,272				4,584				25,000		18.3		25,781				17.8				29,584		50,000		58,948

				Sisäiset veloitukset		3080 - Hallinnon veloitus alv 0%		4,021						52,378				20,105								314,268				6.4				20,105				771,701

								4,021						52,378				20,105								314,268				6.4				20,105				771,701

								4,034				4,167		57,650				24,689				25,000		98.8		339,832				7.3				49,689		50,000		830,649

		Varsinaisen toiminnan kulut		Henkilöstökulut		Palkat ja palkkiot		19,238				22,127		22,558				102,935				132,763		77.5		114,194				90.1				235,698		265,525		219,972

						5000 - Kuukausipalkat		19,238				22,127		22,558				99,768				132,763		75.1		114,194				87.4				232,530		265,525		217,805

						5010 - Tuntipalkat												3,167																3,167				2,168

						Lisät ja korvaukset								2,228												13,237												26,676

						5110 - Muut palkanlisät								2,228												13,237												26,676

						Loma-ajan ja sosiaalipalkat		2,482				10,068		11,337				13,154				11,728		112.2		11,337				116.0				15,145		13,719		13,533

						5310 - Vuosilomakorvaukset						332						7,853				1,992		394.3										9,844		3,983		3,248

						5320 - Lomarahat		8,808				9,736		11,337				11,627				9,736		119.4		11,337				102.6				11,627		9,736		12,961

						5330 - Lomapalkkojen jaksotus		-6,326										-6,326																-6,326				-2,677

						Luontoisedut		40						795				200								4,770				4.2				200				5,030

						5420 - Autoedut								755												4,530												4,530

						5430 - Puhelinedut		40						40				200								240				83.5				200				500

						Luontoisetujen vastatili		-40						-795				-200								-4,770				4.2				-200				-5,030

						5990 - Luontoisetujen vastatili		-40						-795				-200								-4,770				4.2				-200				-5,030

						Henkilösivukulut		5,634				3,944		8,401				26,149				23,666		110.5		34,746				75.3				49,815		47,332		60,714

						6130 - Tyel-maksut		6,376				3,944		9,304				27,987				23,666		118.3		36,220				77.3				51,653		47,332		65,910

						6140 - Työntekijäin TEL-maksut		-2,163						-2,576				-9,219								-10,164				90.7				-9,219				-18,870

						6170 - Eläkkeet		1,421						1,674				7,380								8,690				84.9				7,380				13,675

						Muut henkilösivukulut		717				794		731				4,978				4,761		104.6		2,842				175.2				9,739		9,522		5,304

						6300 - Sosiaaliturvamaksut		376				312		284				1,643				1,871		87.8		1,105				148.6				3,514		3,742		2,063

						6400 - Tapaturmavakuutusmaksut		197				482		240				2,706				2,890		93.6		933				290.0				5,596		5,780		1,741

						6410 - Työttömyysvakuutusmaksut		476						738				2,076								2,871				72.3				2,076				5,358

						6420 - Työntekijöiden työttömyysvakuutusmaksut		-351						-554				-1,533								-2,153				71.2				-1,533				-4,019

						6430 - Ryhmähenkivakuutusmaksut		20						22				86								86				99.6				86				161

								28,072				36,933		45,256				147,215				172,917		85.1		176,356				83.5				310,396		336,098		326,200

				Muut kulut		Vapaaehtoiset henkilösivukulut		606				1,751		4,552				5,835				10,506		55.5		27,512				21.2				16,340		21,011		46,315

						7000 - Henkilökunnan koulutus						292						37				1,750		2.1										1,787		3,500		414

						7010 - Tiimipalaverit ja -virkistys + osallistumismaksut juhliin (tili tuli käyttöön v.2020)						100						178				600		29.7										778		1,200

						7020 - HR:n käytössä! Henkilökunnan virkistys- ja harrastustoiminta		50				146		937				1,127				875		128.8		4,181				27.0				2,002		1,750		4,620

						7040 - Siv.palv.miesten asunnot						625		988								3,750				5,185								3,750		7,500		9,736

						7050 - Työterveyshuolto		283				350		1,377				3,531				2,100		168.1		9,522				37.1				5,631		4,200		18,480

						7070 - Henkilökunnan lounassetelit ja -lataukset (31.12.2019 asti myös hlöstön kahvit yms)		273				51		1,250				890				306		291.4		8,214				10.8				1,196		611		12,323

						7110 - Kahvitarvikkeet/ hedelmät yms. (tili tuli käyttöön v.2020)						42										250												250		500

						7120 - Virikesetelit ja -lataukset (tili tuli käyttöön v.2020. Ennen sis.tiliin 7020)						115										688												688		1,375

						7160 - Lahjat henkilökunnalle						31						72				188		38.4		410				17.6				260		375		600

						7170 - Muut henkilösivukulut																																142

						Käyttö- ja huoltosopimukset																																500

						7340 - Muut käyttö- ja huoltopalvelut																																500

						Sähkö																				34												34

						7830 - Huonesähkö																				34												34

						Vakuutukset						446						5,099				2,675		190.6		3,417				149.2				7,774		5,350		5,240

						8000 - Irtaimistovakuutukset						75						753				450		167.4		854				88.2				1,203		900		854

						8020 - Vastuuvakuutukset						292						3,607				1,750		206.1		1,823				197.8				5,357		3,500		3,646

						8030 - Muut vakuutukset						29						265				175		151.5		265				100.0				440		350		265

						8040 - Matkustajavakuutus						50						474				300		158.0		475				99.8				774		600		475

						Vuokrat ja vastikkeet						5,000		4,811								30,000				28,866								30,000		60,000		57,732

						8050 - Huoneistovuokrat						5,000		4,811								30,000				28,866								30,000		60,000		57,732

						Hallintopalvelut		5,596				9,016		6,609				70,985				54,095		131.2		53,386				133.0				125,080		108,189		108,269

						8380 - Taloushallintopalvelut		5,596				5,833		5,984				45,189				35,000		129.1		32,276				140.0				80,189		70,000		67,571

						8390 - Tilintarkastuspalvelut						2,500						16,120				15,000		107.5		19,294				83.5				31,120		30,000		34,879

						8410 - Laki ja konsultointipalvelut						216						7,626				1,295		589.1										8,921		2,589		2,257

						8420 - Perintä- ja luottotietopalvelut						83						242				500		48.4		567				42.6				742		1,000		744

						8430 - Muut hallintopalvelut						333		624				1,557				2,000		77.8		1,249				124.7				3,557		4,000		2,712

						8440 - Viranomaismaksut						50						252				300		84.0										552		600		105

						Muut hallintokulut		1,811				3,383		3,984				33,594				20,299		165.5		30,610				109.7				53,892		40,597		65,541

						8450 - Kirjat ja lehdet		34				42		597				205				250		81.8		868				23.6				455		500		1,276

						8470 - ATK-kulut						42						1,108				250		443.4		1,045				106.0				1,358		500		1,045

						8480 - Jäsenmaksut						58						700				350		200.0		690				101.4				1,050		700		690

						8500 - Puhelinkulut		162				417		347				533				2,500		21.3		2,762				19.3				3,033		5,000		6,092

						8530 - Tietoverkkopalvelut						83						322				500		64.5		322				100.0				822		1,000		322

						8540 - Postikulut		18				208		117				353				1,250		28.3		916				38.6				1,603		2,500		1,842

						8557 - Paytrail-maksut		122										464																464

						8558 - Pankki- ja luottokorttiprovisiot		29				453		423				1,984				2,720		73.0		2,173				91.3				4,704		5,440		6,953

						8560 - Rahaliikenteen kulut		550				583		679				3,920				3,500		112.0		5,092				77.0				7,420		7,000		9,135

						8562 - Polttoainekulut								587												843												843

						8566 - Matkakulut						83		100				14				500		2.8		191				7.3				514		1,000		340

						8570 - Päivärahat 		647				138		445				5,737				829		692.5		3,218				178.3				6,566		1,657		6,127

						8575 - Kilometrikorvaukset						17						28				100		28.0										128		200

						8580 - Autokulut, talousjohtaja								434												5,362												9,874

						8590 - Lahjat ja onnittelut						50		184								300				401								300		600		923

						8595 - Ohjelmatoimistokulut		249										249																249

						8600 - Osallistumiskulut												250																250				160

						8620 - Toimistotarvikkeet						42										250				52								250		500		93

						8644 - Tapahtumakulut (sis tapahtumatarvikkeet ja -tarjoilut)						83		40				39				500		7.9		40				98.2				539		1,000		40

						8650 - Kokouskulut						250		-12				588				1,500		39.2		1,477				39.8				2,088		3,000		4,135

						8665 - Maksetut myyntiprovisiot																				0												0

						8670 - Muut vieraat palvelut						833		36				16,505				5,000		330.1		5,078				325.0				21,505		10,000		15,381

						8680 - Muut hallintokulut								7				265								78				339.8				265				270

						8692 - IT-laitehankinnat 												328																328

						Korjaukset ja tarvikkeet																				311												3,178

						8760 - Kalustohankinnat ja tarvikkeet																				14												14

						8810 - Suunnittelu- ja konsulttityöt																				298												3,125

						8840 - Muut vierailla suoritettavat työt																																40

								8,013				19,596		19,956				115,513				117,574		98.2		144,137				80.1				233,086		235,147		286,809

				Poistot ja arvonalentumiset		Suunnitelman mukaiset poistot																																3,077

						6870 - Poisto koneista ja kalustosta																																3,077

																																						3,077

								36,085				56,528		65,212				262,728				290,491		90.4		320,492				82.0				543,482		571,245		616,085

		VARSINAINEN TOIMINTA YHT.						-32,050				-52,362		-7,562				-238,039				-265,491		89.7		19,340				-1,230.8				-493,793		-521,245		214,564

		

		VARAINHANKINTA

		

		TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ						-32,050				-52,362		-7,562				-238,039				-265,491		89.7		19,340				-1,230.8				-493,793		-521,245		214,564

		

		SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA

		Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot		Korkotuotot		9170 - Korkotuotot myyntisaamisista																				439												463

						9250 - Muut korkotuotot																																0

																										439												463

																										439												463

		Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulut		Muut rahoituskulut		9490 - Korkokulut ostoveloista								29				17								29				59.0				17				32

						9550 - Muut korkokulut																				2												44

						9610 - Perimiskulut								52				62								950				6.5				62				1,622

														81				79								982				8.1				79				1,698

														81				79								982				8.1				79				1,698

		SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA YHT.												-81				-79								-543				14.6				-79				-1,235

		

		SATUNNAISET ERÄT

		

		

		TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ						-32,050				-52,362		-7,643				-238,118				-265,491		89.7		18,797				-1,266.8				-493,872		-521,245		213,329

		

		

		







AYY-P Oy kp 10

		AYY-Palvelu Oy

												EUR		EUR																				2019		2018

												-46,216.76		-68,251.05		TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 														Koko Yrppä				14,103.92		19,908.62

		Tuloslaskelma		Ei muutoksia helmikuun 2020 jälkeen																				Tuloslaskelma

		Hakuehdot		Piilota																				Hakuehdot		Piilota

		Päivämääräväli:		1.12.2019 - 31.12.2019																				Päivämääräväli:		1.12.2019 - 31.12.2019

		Laskentakohteet:		Otsikko , 10 AINO - lehti																				Laskentakohteet:		Otsikko , 10 AINO - lehti								-50,404.79		-74,613.33		Aino-lehden kulut

		Tallenna raportti pikalinkiksi																						Tallenna raportti pikalinkiksi

		Laajenna kaikki																						Sulje kaikki

		Kopioi leikepöydälle																						Kopioi leikepöydälle



		AYY-Palvelu Oy		Jaksolta								Tilikauden alusta												AYY-Palvelu Oy		Jaksolta								Tilikauden alusta

				1.12.2019 - 31.12.2019		1.12.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%		1.1.2019 - 31.12.2019		1.1.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%								1.12.2019 - 31.12.2019		1.12.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%		1.1.2019 - 31.12.2019		1.1.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%

		Tuloslaskelma																						Tuloslaskelma

		Myyntituotot		0.00		0.00		0.00		- 		4,804.03		8,254.03		-3,450.00		-41.80%						Myyntituotot		0		0		0		- 		4,804.03		8,254.03		-3,450.00		-41.80%

		Yleiset myyntitilit		0.00		0.00		0.00		-		4,804.03		8,254.03		-3,450.00		-41.80%						Yleiset myyntitilit		0		0		0		-		4,804.03		8,254.03		-3,450.00		-41.80%

		L I I K E V A I H T O 		0.00		0.00		0.00		- 		4,804.03		8,254.03		-3,450.00		-41.80%						3043 Ilmoitusmyynti, Aino-lehti, alv 24 %, 1.1.2013		0		0		0		-		4,804.03		8,254.03		-3,450.00		-41.80%

		BRUTTOTULOS 		0.00		0.00		0.00		- 		4,804.03		8,254.03		-3,450.00		-41.80%						L I I K E V A I H T O 		0		0		0		- 		4,804.03		8,254.03		-3,450.00		-41.80%

		Henkilöstökulut		0.00		-6,181.63		6,181.63		100.00%		-26,202.46		-51,044.74		24,842.28		48.70%						BRUTTOTULOS 		0		0		0		- 		4,804.03		8,254.03		-3,450.00		-41.80%

		Palkat ja palkkiot		0.00		-5,584.90		5,584.90		100.00%		-23,037.73		-43,391.79		20,354.06		46.90%						Henkilöstökulut		0		-6,181.63		6,181.63		100.00%		-26,202.46		-51,044.74		24,842.28		48.70%

		Henkilösivukulut		0.00		-596.73		596.73		100.00%		-3,164.73		-7,652.95		4,488.22		58.60%						Palkat ja palkkiot		0		-5,584.90		5,584.90		100.00%		-23,037.73		-43,391.79		20,354.06		46.90%

		Liiketoiminnan muut kulut		-382.80		-1,910.57		1,527.77		80.00%		-24,818.33		-25,460.34		642.01		2.50%						Työntekijöiden palkat ja palkkiot		0		-5,584.90		5,584.90		100.00%		-23,037.73		-43,391.79		20,354.06		46.90%

		Vapaaehtoiset henkilösivukulut		-328.00		0.00		-328		-		-194.40		0.00		-194.40		-						Työssäoloajan normaalipalkat		0		-2,864.90		2,864.90		100.00%		-13,155.96		-34,378.80		21,222.84		61.70%

		Myyntikulut		0		0		0		-		-616		-1,891.75		1,275.75		67.40%						5000 Työntekijäpalkat		0		-2,864.90		2,864.90		100.00%		-13,155.96		-34,378.80		21,222.84		61.70%

		Muut hallintokulut		-54.8		-1,910.57		1,855.77		97.10%		-24,007.93		-23,568.59		-439.34		-1.90%						Lisät ja korvaukset		0		-2,720.00		2,720.00		100.00%		-5,590.00		-7,260.00		1,670.00		23.00%

		L I I K E V O I T T O ( - T A P P I O ) 		-382.80		-8,092.20		7,709.40		95.30%		-46,216.76		-68,251.05		22,034.29		32.30%						5130 Muut ennakonpidätyksen alaiset korvaukset		0		-2,720.00		2,720.00		100.00%		-5,590.00		-7,260.00		1,670.00		23.00%

		TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 		-382.80		-8,092.20		7,709.40		95.30%		-46,216.76		-68,251.05		22,034.29		32.30%						Loma-ajan ja sosiaalipalkat		0		0		0		-		-4,291.77		-1,752.99		-2,538.78		-144.80%

		TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 		-382.80		-8,092.20		7,709.40		95.30%		-46,216.76		-68,251.05		22,034.29		32.30%						5310 Vuosilomakorvaukset		0		0		0		-		-3,989.84		-320.53		-3,669.31		-1144.80%

																								5320 Lomaltapaluurahat		0		0		0		-		-301.93		-1,432.46		1,130.53		78.90%

																								Henkilösivukulut		0		-596.73		596.73		100.00%		-3,164.73		-7,652.95		4,488.22		58.60%

																								Eläkekulut		0		-542.88		542.88		100.00%		-2,751.50		-6,960.62		4,209.12		60.50%

																								Eläkevakuutusmaksut		0		-542.88		542.88		100.00%		-2,751.50		-6,960.62		4,209.12		60.50%

																								6130 TyEL-maksut		0		-724.81		724.81		100.00%		-3,929.25		-9,255.09		5,325.84		57.50%

																								6140 Työntekijäin TyEL-maksut		0		181.93		-181.93		-100.00%		1,177.75		2,294.47		-1,116.72		-48.70%

																								Muut henkilösivukulut		0		-53.85		53.85		100.00%		-413.23		-692.33		279.1		40.30%

																								Sosiaaliturvamaksut		0		-24.63		24.63		100.00%		-125.87		-310.65		184.78		59.50%

																								6300 Sosiaaliturvamaksut		0		-24.63		24.63		100.00%		-125.87		-310.65		184.78		59.50%

																								Pakolliset vakuutusmaksut		0		-29.22		29.22		100.00%		-287.36		-381.68		94.32		24.70%

																								6400 Tapaturmavakuutusmaksut		0		-8.59		8.59		100.00%		-178.7		-109.7		-69		-62.90%

																								6410 Työttömyysvakuutusmaksut		0		-73.05		73.05		100.00%		-354.45		-932.79		578.34		62.00%

																								6420 Työntekijöiden työttömyysvakuutusmaksut		0		54.43		-54.43		-100.00%		261.72		686.48		-424.76		-61.90%

																								6430 Ryhmähenkivakuutusmaksut		0		-2.01		2.01		100.00%		-15.93		-25.67		9.74		37.90%

																								Liiketoiminnan muut kulut		-382.8		-1,910.57		1,527.77		80.00%		-24,818.33		-25,460.34		642.01		2.50%

																								Vapaaehtoiset henkilösivukulut		-328		0		-328		-		-194.4		0		-194.4		-

																								7020 Virkistys- ja harrastustoiminta		-150		0		-150		-		-150		0		-150		-

																								7070 Henkilökunnan ruokailu / lounassetelit		-178		0		-178		-		-44.4		0		-44.4		-

																								Myyntikulut		0		0		0		-		-616		-1,891.75		1,275.75		67.40%

																								8000 Maksetut myyntiprovisiot		0		0		0		-		-616		-1,891.75		1,275.75		67.40%

																								Muut hallintokulut		-54.8		-1,910.57		1,855.77		97.10%		-24,007.93		-23,568.59		-439.34		-1.90%

																								8540 Posti- ja lähettikulut		-34.8		-311.57		276.77		88.80%		-950.67		-1,187.76		237.09		20.00%

																								8631 Aino-lehden painatuskulut		0		0		0		-		-5,969.70		-13,534.34		7,564.64		55.90%

																								8632 Muut vieraat palvelut		0		-1,500.00		1,500.00		100.00%		-1,500.00		-5,244.39		3,744.39		71.40%

																								8633 Aino-lehti, muut kulut		0		-99		99		100.00%		-15,567.56		-3,602.10		-11,965.46		-332.20%

																								8650 Kokous- ja neuvottelukulut		-20		0		-20		-		-20		0		-20		-

																								L I I K E V O I T T O ( - T A P P I O ) 		-382.8		-8,092.20		7,709.40		95.30%		-46,216.76		-68,251.05		22,034.29		32.30%

																								TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 		-382.8		-8,092.20		7,709.40		95.30%		-46,216.76		-68,251.05		22,034.29		32.30%

																								TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 		-382.8		-8,092.20		7,709.40		95.30%		-46,216.76		-68,251.05		22,034.29		32.30%

																								Tuloslaskelma

																								Hakuehdot		Piilota

																								Päivämääräväli:		1.12.2019 - 31.12.2019

																								Laskentakohteet:		Kustannuspaikat,         103 Yritysyhteistyö

																								Tallenna raportti pikalinkiksi

																								Laajenna kaikki

																								Kopioi leikepöydälle

																								Aalto-yliopiston ylioppilaskunta		Jaksolta								Tilikauden alusta

																										1.12.2019 - 31.12.2019		1.12.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%		1.1.2019 - 31.12.2019		1.1.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%

																								Tuloslaskelma

																								Varsinainen toiminta		7,810.49		-3,620.66		11,431.15		315.70%		9,915.89		13,546.34		-3,630.45		-26.80%

																								Muut tuotot		14,625.00		1,060.00		13,565.00		1279.70%		81,275.00		92,812.00		-11,537.00		-12.40%

																								Kulut		-6,814.51		-4,680.66		-2,133.85		-45.60%		-71,359.11		-79,265.66		7,906.55		10.00%

																								Tilikauden tulos 		7,810.49		-3,620.66		11,431.15		315.70%		9,915.89		13,546.34		-3,630.45		-26.80%

																								Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 		7,810.49		-3,620.66		11,431.15		315.70%		9,915.89		13,546.34		-3,630.45		-26.80%





AYY-P Oy kp 30

		AYY-Palvelu Oy

												EUR		EUR

												275,205.46		47,106.89		TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 

												537,136.18		218,655.38		BRUTTOTULOS 

		Tuloslaskelma																				Tuloslaskelma

		Hakuehdot		Piilota																		Hakuehdot		Piilota

		Päivämääräväli:		1.12.2019 - 31.12.2019																		Päivämääräväli:		1.12.2019 - 31.12.2019

		Laskentakohteet:		Otsikko , 30 Isännöinti																		Laskentakohteet:		Otsikko , 30 Isännöinti

		Tallenna raportti pikalinkiksi		Lomapalkkavarauksen muutos on kirjattu ilman kp:ta. Kulu ei näy tässä.																		Tallenna raportti pikalinkiksi

		Laajenna kaikki		Vuoden 2018 varauksen purku + vuoden 2019 varaus = 12.598,32 euroa (ei siis näy tällä raportilla).																		Sulje kaikki

		Kopioi leikepöydälle																				Kopioi leikepöydälle



		AYY-Palvelu Oy		Jaksolta								Tilikauden alusta										AYY-Palvelu Oy		Jaksolta								Tilikauden alusta

				1.12.2019 - 31.12.2019		1.12.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%		1.1.2019 - 31.12.2019		1.1.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%						1.12.2019 - 31.12.2019		1.12.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%		1.1.2019 - 31.12.2019		1.1.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%

		Tuloslaskelma																				Tuloslaskelma

		Myyntituotot		313,308.60		17,408.38		295,900.22		1699.80%		537,136.18		218,655.38		318,480.80		145.70%				Myyntituotot		313,308.60		17,408.38		295,900.22		1699.80%		537,136.18		218,655.38		318,480.80		145.70%

		Yleiset myyntitilit		313,308.60		17,408.38		295,900.22		1699.80%		537,136.18		218,655.38		318,480.80		145.70%				Yleiset myyntitilit		313,308.60		17,408.38		295,900.22		1699.80%		537,136.18		218,655.38		318,480.80		145.70%

		L I I K E V A I H T O 		313,308.60		17,408.38		295,900.22		1699.80%		537,136.18		218,655.38		318,480.80		145.70%				3051 Isännöintipalvelut, konsernin sisäinen		294,487.63		17,408.38		277,079.25		1591.60%		518,315.21		218,655.38		299,659.83		137.00%

		BRUTTOTULOS 		313,308.60		17,408.38		295,900.22		1699.80%		537,136.18		218,655.38		318,480.80		145.70%				3052 Rakennuttamispalvelut, konsernin sisäinen		18,820.97		0		18,820.97		-		18,820.97		0		18,820.97		-

		Henkilöstökulut		-28,344.52		-15,951.80		-12,392.72		-77.70%		-255,985.65		-167,447.76		-88,537.89		-52.90%				L I I K E V A I H T O 		313,308.60		17,408.38		295,900.22		1699.80%		537,136.18		218,655.38		318,480.80		145.70%

		Palkat ja palkkiot		-23,124.21		-13,282.40		-9,841.81		-74.10%		-211,785.53		-138,295.09		-73,490.44		-53.10%				BRUTTOTULOS 		313,308.60		17,408.38		295,900.22		1699.80%		537,136.18		218,655.38		318,480.80		145.70%

		Henkilösivukulut		-5,220.31		-2,669.40		-2,550.91		-95.60%		-44,200.12		-29,152.67		-15,047.45		-51.60%				Henkilöstökulut		-28,344.52		-15,951.80		-12,392.72		-77.70%		-255,985.65		-167,447.76		-88,537.89		-52.90%

		Liiketoiminnan muut kulut		-5,176.93		-3,020.07		-2,156.86		-71.40%		-5,945.05		-4,104.44		-1,840.61		-44.80%				Palkat ja palkkiot		-23,124.21		-13,282.40		-9,841.81		-74.10%		-211,785.53		-138,295.09		-73,490.44		-53.10%

		Vapaaehtoiset henkilösivukulut		-4,944.90		-2,931.45		-2,013.45		-68.70%		-2,910.86		-1,369.37		-1,541.49		-112.60%				Työntekijöiden palkat ja palkkiot		-23,164.21		-13,282.40		-9,881.81		-74.40%		-211,910.81		-138,295.09		-73,615.72		-53.20%

		Matkakulut		-232.03		-88.62		-143.41		-161.80%		-1,176.66		-919.05		-257.61		-28.00%				Työssäoloajan normaalipalkat		-23,170.02		-13,282.40		-9,887.62		-74.40%		-186,486.13		-126,631.42		-59,854.71		-47.30%

		Hallintopalvelut		0		0		0		-		0.00		-438.60		438.60		100.00%				5000 Työntekijäpalkat		-22,296.10		-13,282.40		-9,013.70		-67.90%		-185,612.21		-126,631.42		-58,980.79		-46.60%

		Muut hallintokulut		0.00		0.00		0.00		-		-1,857.53		-1,377.42		-480.11		-34.90%				5020 Tuntipalkat		-873.92		0		-873.92		-		-873.92		0		-873.92		-

		L I I K E V O I T T O ( - T A P P I O ) 		279,787.15		-1,563.49		281,350.64		- 		275,205.48		47,103.18		228,102.30		484.30%				Loma-ajan ja sosiaalipalkat		-1,192.47		0		-1,192.47		-		-39,436.43		-18,762.67		-20,673.76		-110.20%

		Rahoitustuotot ja -kulut		0.00		0.00		0.00		- 		-0.02		3.71		-3.73		-100.50%				5320 Lomaltapaluurahat		0		0		0		-		-7,725.40		-6,473.84		-1,251.56		-19.30%

		Muut korko- ja rahoitustuotot		0		0		0		-		0		3.71		-3.71		-100.00%				5340 Sairausajan ja vanhempainvapaan palkat		-1,192.47		0		-1,192.47		-		-31,711.03		-12,288.83		-19,422.20		-158.00%

		Korkokulut ja muut rahoituskulut		0.00		0.00		0.00		-		-0.02		0.00		-0.02		-				Luontoisedut		-40		0		-40		-		-125.28		0		-125.28		-

		TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 		279,787.15		-1,563.49		281,350.64		- 		275,205.46		47,106.89		228,098.57		484.20%				5430 Puhelinedut		-40		0		-40		-		-125.28		0		-125.28		-

		TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 		279,787.15		-1,563.49		281,350.64		- 		275,205.46		47,106.89		228,098.57		484.20%				Saadut korvaukset palkoista		1,238.28		0		1,238.28		-		14,137.03		7,099.00		7,038.03		99.10%

																						5470 Saadut sairausvakuutuskorvaukset		1,238.28		0		1,238.28		-		14,137.03		7,099.00		7,038.03		99.10%

																						Luontoisetujen vastatili		40		0		40		-		125.28		0		125.28		-

																						5990 Luontoisetujen vastatili		40		0		40		-		125.28		0		125.28		-

																						Henkilösivukulut		-5,220.31		-2,669.40		-2,550.91		-95.60%		-44,200.12		-29,152.67		-15,047.45		-51.60%

																						Eläkekulut		-4,202.13		-2,419.70		-1,782.43		-73.70%		-38,784.64		-26,419.23		-12,365.41		-46.80%

																						Eläkevakuutusmaksut		-4,202.13		-2,419.70		-1,782.43		-73.70%		-38,784.64		-26,419.23		-12,365.41		-46.80%

																						6130 TyEL-maksut		-5,929.20		-3,360.45		-2,568.75		-76.40%		-54,873.51		-36,784.68		-18,088.83		-49.20%

																						6140 Työntekijäin TyEL-maksut		1,727.07		940.75		786.32		83.60%		16,088.87		10,365.45		5,723.42		55.20%

																						Muut henkilösivukulut		-1,018.18		-249.7		-768.48		-307.80%		-5,415.48		-2,733.44		-2,682.04		-98.10%

																						Sosiaaliturvamaksut		-181.15		-114.23		-66.92		-58.60%		-1,622.63		-1,250.40		-372.23		-29.80%

																						6300 Sosiaaliturvamaksut		-181.15		-114.23		-66.92		-58.60%		-1,622.63		-1,250.40		-372.23		-29.80%

																						Pakolliset vakuutusmaksut		-837.03		-135.47		-701.56		-517.90%		-3,792.85		-1,483.04		-2,309.81		-155.70%

																						6400 Tapaturmavakuutusmaksut		-713.86		-39.84		-674.02		-1691.80%		-2,483.49		-436.12		-2,047.37		-469.50%

																						6410 Työttömyysvakuutusmaksut		-470.57		-338.7		-131.87		-38.90%		-4,525.49		-3,707.58		-817.91		-22.10%

																						6420 Työntekijöiden työttömyysvakuutusmaksut		363.86		252.37		111.49		44.20%		3,388.56		2,762.48		626.08		22.70%

																						6430 Ryhmähenkivakuutusmaksut		-16.46		-9.3		-7.16		-77.00%		-172.43		-101.82		-70.61		-69.30%

																						Liiketoiminnan muut kulut		-5,176.93		-3,020.07		-2,156.86		-71.40%		-5,945.05		-4,104.44		-1,840.61		-44.80%

																						Vapaaehtoiset henkilösivukulut		-4,944.90		-2,931.45		-2,013.45		-68.70%		-2,910.86		-1,369.37		-1,541.49		-112.60%

																						7000 Henkilökunnan koulutus		0		0		0		-		-435		-74.8		-360.2		-481.60%

																						7020 Virkistys- ja harrastustoiminta		-1,225.00		-550		-675		-122.70%		-1,225.00		-550		-675		-122.70%

																						7050 Työterveyshuolto		0		0		0		-		0		-100		100		100.00%

																						7070 Henkilökunnan ruokailu / lounassetelit		-3,719.90		-2,381.45		-1,338.45		-56.20%		-1,050.86		-644.57		-406.29		-63.00%

																						7170 Muut henkilösivukulut		0		0		0		-		-200		0		-200		-

																						Matkakulut		-232.03		-88.62		-143.41		-161.80%		-1,176.66		-919.05		-257.61		-28.00%

																						7870 Kilometrikorvaukset		-232.03		-88.62		-143.41		-161.80%		-1,176.66		-919.05		-257.61		-28.00%

																						Hallintopalvelut		0		0		0		-		0		-438.6		438.6		100.00%

																						8380 Taloushallintopalvelut		0		0		0		-		0		-438.6		438.6		100.00%

																						Muut hallintokulut		0		0		0		-		-1,857.53		-1,377.42		-480.11		-34.90%

																						8570 Pyöristyserot		0		0		0		-		0.07		0		0.07		-

																						8632 Muut vieraat palvelut		0		0		0		-		-1,857.60		-1,375.00		-482.6		-35.10%

																						8680 Muut hallintokulut		0		0		0		-		0		-2.42		2.42		100.00%

																						L I I K E V O I T T O ( - T A P P I O ) 		279,787.15		-1,563.49		281,350.64		- 		275,205.48		47,103.18		228,102.30		484.30%

																						Rahoitustuotot ja -kulut		0		0		0		- 		-0.02		3.71		-3.73		-100.50%

																						Muut korko- ja rahoitustuotot		0		0		0		-		0		3.71		-3.71		-100.00%

																						Muilta		0		0		0		-		0		3.71		-3.71		-100.00%

																						9170 Korkotuotot myyntisaamisista		0		0		0		-		0		3.71		-3.71		-100.00%

																						Korkokulut ja muut rahoituskulut		0		0		0		-		-0.02		0		-0.02		-

																						Muille		0		0		0		-		-0.02		0		-0.02		-

																						9550 Muut korkokulut		0		0		0		-		-0.02		0		-0.02		-

																						TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 		279,787.15		-1,563.49		281,350.64		- 		275,205.46		47,106.89		228,098.57		484.20%

																						TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 		279,787.15		-1,563.49		281,350.64		- 		275,205.46		47,106.89		228,098.57		484.20%





Netvisor kp 103

		AYY

		Tämä raportti on vain tiedoksi!										EUR		EUR

												-6,133.87		30,002.72

		Tuloslaskelma

		Hakuehdot		Piilota

		Päivämääräväli:		1.6.2018 - 30.6.2018

		Laskentakohteet:		Kustannuspaikat,         103 Yritysyhteistyö

		Tallenna raportti pikalinkiksi

		Laajenna kaikki

		Kopioi leikepöydälle



		Aalto-yliopiston ylioppilaskunta		Jaksolta								Tilikauden alusta

				1.6.2018 - 30.6.2018		1.6.2017 - 30.6.2017		Muutos		Muutos-%		1.1.2018 - 30.6.2018		1.1.2017 - 30.6.2017		Muutos		Muutos-%

		Tuloslaskelma

		Varsinainen toiminta		-4,107.74		12,783.82		-16,891.56		-132.10%		-6,133.87		30,002.72		-36,136.59		-120.40%

		Muut tuotot		1,050.00		17,850.00		-16,800.00		-94.10%		18,550.00		47,775.00		-29,225.00		-61.20%

		Kulut		-5,157.74		-5,066.18		-91.56		-1.80%		-24,683.87		-17,772.28		-6,911.59		-38.90%

		Tilikauden tulos 		-4,107.74		12,783.82		-16,891.56		-132.10%		-6,133.87		30,002.72		-36,136.59		-120.40%

		Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 		-4,107.74		12,783.82		-16,891.56		-132.10%		-6,133.87		30,002.72		-36,136.59		-120.40%





Vuotuiset tapahtumat

		Tuloslaskelma

		Hakuehdot		Piilota

		Päivämääräväli:		1.6.2019 - 30.6.2019

		Laskentakohteet:		Kustannuspaikat,         312 Vuosijuhla

				Kustannuspaikat,                 320 Aalto Open Air

				Kustannuspaikat,                 323 Aalto Afterparty

				Kustannuspaikat,                 324 Projektit

				Kustannuspaikat,                 341 Liikuntatapahtumat

				Kustannuspaikat,                 360 Teekkaritapahtumat

				Kustannuspaikat,                 349 Jämeränjälki

				Kustannuspaikat,                 352 Gravitaatio

				Kustannuspaikat,                 353 Dipolin Wappu

				Kustannuspaikat,                 354 Lakinlaskijaiset

				Kustannuspaikat,                 355 Wappuviikko

				Kustannuspaikat,                 366 Suunnistukset

				Kustannuspaikat,                 367 Otatarhan ajot

				Kustannuspaikat,                 368 Polinappro

				Kustannuspaikat,                 369 Perinnejuhlaviikko

				Kustannuspaikat,                 317 Ulkopelit

				Kustannuspaikat,                 318 Aaltotapahtumat

		Tallenna raportti pikalinkiksi

		Laajenna kaikki

		Kopioi leikepöydälle

		Aalto-yliopiston ylioppilaskunta		Jaksolta								Tilikauden alusta

				1.6.2019 - 30.6.2019		1.6.2018 - 30.6.2018		Muutos		Muutos-%		1.1.2019 - 30.6.2019		1.1.2018 - 30.6.2018		Muutos		Muutos-%

		Tuloslaskelma

		Varsinainen toiminta		-18,553.25		5,961.82		-24,515.07		-411.20%		-10,142.28		-8,107.02		-2,035.26		-25.10%

		Muut tuotot		1,705.00		8,285.00		-6,580.00		-79.40%		83,313.94		71,926.36		11,387.58		15.80%

		Kulut		-20,258.25		-2,323.18		-17,935.07		-772.00%		-93,456.22		-80,033.38		-13,422.84		-16.80%

		Sijoitus- ja rahoitustoiminta		-46		-14.11		-31.89		-226.00%		-46		-18.62		-27.38		-147.00%

		Kulut		-46		-14.11		-31.89		-226.00%		-46		-18.62		-27.38		-147.00%

		Tilikauden tulos 		-18,599.25		5,947.71		-24,546.96		-412.70%		-10,188.28		-8,125.64		-2,062.64		-25.40%

		Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 		-18,599.25		5,947.71		-24,546.96		-412.70%		-10,188.28		-8,125.64		-2,062.64		-25.40%





Aavan tapahtumat

		Tuloslaskelma

		Hakuehdot		Piilota

		Päivämääräväli:		1.6.2019 - 30.6.2019

		Laskentakohteet:		Kustannuspaikat,             315 Aava

				Kustannuspaikat,             316 Vuosijuhlatoimikunta

				Kustannuspaikat,             309 After Afterparty toimikunta

				Kustannuspaikat,             311 Ulkopelitoimikunta

				Kustannuspaikat,             343 Liikuntatoimikunta v.2019

				Kustannuspaikat,             344 Viestintätoimikunta v.2019

		Tallenna raportti pikalinkiksi

		Laajenna kaikki

		Kopioi leikepöydälle

		Aalto-yliopiston ylioppilaskunta		Jaksolta								Tilikauden alusta

				1.6.2019 - 30.6.2019		1.6.2018 - 30.6.2018		Muutos		Muutos-%		1.1.2019 - 30.6.2019		1.1.2018 - 30.6.2018		Muutos		Muutos-%

		Tuloslaskelma

		Varsinainen toiminta		-885.89		-76.47		-809.42		-1058.50%		-3,395.45		-4,967.53		1,572.08		31.60%

		Muut tuotot		0		0		0		-		999		17.69		981.31		5547.30%

		Kulut		-885.89		-76.47		-809.42		-1058.50%		-4,394.45		-4,985.22		590.77		11.90%

		Tilikauden tulos 		-885.89		-76.47		-809.42		-1058.50%		-3,395.45		-4,967.53		1,572.08		31.60%

		Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 		-885.89		-76.47		-809.42		-1058.50%		-3,395.45		-4,967.53		1,572.08		31.60%





Teekkaritapahtumat

		uloslaskelma

		Hakuehdot		Piilota

		Päivämääräväli:		1.6.2019 - 30.6.2019

		Laskentakohteet:		Kustannuspaikat,             350 Teekkarijaosto

				Kustannuspaikat,             351 Juhlatoimikunta

				Kustannuspaikat,             356 Lukkaritoimikunta

				Kustannuspaikat,             357 Fuksitoimikunta

				Kustannuspaikat,             358 Isännistö ja emännistö

				Kustannuspaikat,             359 Isohenkilötoiminta

				Kustannuspaikat,             364 KV-toimikunta

				Kustannuspaikat,             365 HVTMK

				Kustannuspaikat,             370 TPJ toimikunta

		Tallenna raportti pikalinkiksi

		Laajenna kaikki

		Kopioi leikepöydälle

		Aalto-yliopiston ylioppilaskunta		Jaksolta								Tilikauden alusta

				1.6.2019 - 30.6.2019		1.6.2018 - 30.6.2018		Muutos		Muutos-%		1.1.2019 - 30.6.2019		1.1.2018 - 30.6.2018		Muutos		Muutos-%

		Tuloslaskelma

		Varsinainen toiminta		-2,525.94		-56.97		-2,468.97		-4333.80%		-16,102.15		-17,794.83		1,692.68		9.50%

		Muut tuotot		1,156.44		172		984.44		572.30%		4,724.69		2,110.00		2,614.69		123.90%

		Kulut		-3,682.38		-228.97		-3,453.41		-1508.20%		-20,826.84		-19,904.83		-922.01		-4.60%

		Tilikauden tulos 		-2,525.94		-56.97		-2,468.97		-4333.80%		-16,102.15		-17,794.83		1,692.68		9.50%

		Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 		-2,525.94		-56.97		-2,468.97		-4333.80%		-16,102.15		-17,794.83		1,692.68		9.50%





yht veto kuva

						TAMMI-SYYSKUU/ JAN-SEP 2020



				YHTEENVETO/ SUMMARY

						TOT		TOTQ3		BUD		TOT20		TOT				BUD2018		BUD21		BUD2019

						01-09/2020		%Δ		01-09/2020		%Δ		01-09/2019				2021		%Δ		2020

						EUR		BUDQ3		EUR		TOT19		EUR				EUR		BUD20		EUR						KOMMENTIT

				Varainhankinta YHTEENSÄ		1,779,456		97%		1,828,839		101%		1,759,462				2,467,276		99%		2,439,000				Fund raising TOTAL		optimistinen budjetti		Tällä rivillä on erilainen conditional formatting kuin muilla sivuilla

				Hallinnolliset YHTEENSÄ		-371,931		77%		-480,840		71%		-526,058				-632,405		101%		-640,620				Admin costs TOTAL

				Vaikuttaminen YHTEENSÄ		-131,818		83%		-157,897		90%		-146,975				-211,702		100%		-211,062				Advocacy TOTAL

				Yhteisötoiminta YHTEENSÄ		-172,845		51%		-341,478		65%		-266,962				-356,380		113%		-402,600				Community TOTAL

				Viestintä YHTEENSÄ		-152,395		113%		-135,216		131%		-116,190				-239,691		75%		-178,921				Communications TOTAL		kulut tulevat epätasaisesti ja bud on laadittu tasaisesti?

				Palvelutoiminta YHTEENSÄ		-349,065		105%		-333,173		134%		-261,162				-355,598		124%		-439,414				Member services TOTAL		Servin mökki yms.

				Tukitoiminta YHTEENSÄ		-459,729		98%		-467,243		88%		-520,163				-671,500		95%		-640,756				Support functions TOTAL		Tuplamiehitys keväällä

				YHTEENSÄ		141,673		-163%		-87,009		-182%		-78,047				0		-15546196%		-74,373				TOTAL

				Kiina yhteistyön

				tuotot		0				0				25												Näitä ei ole kaavoitettu. Piilota rivit?

				kulut		0				-3				-3												Näitä ei ole kaavoitettu. Piilota rivit?

						0				-3				22







TOT, BUD VERTAILU



TOT	01-09/2020	EUR	Hallinnolliset YHTEENSÄ	Vaikuttaminen YHTEENSÄ	Yhteisötoiminta YHTEENSÄ	Viestintä YHTEENSÄ	Palvelutoiminta YHTEENSÄ	Tukitoiminta YHTEENSÄ	-371930.67000000004	-131818.42000000001	-172845.02000000002	-152395.20000000001	-349064.58999999997	-459728.59999999992	BUD	01-09/2020	EUR	Hallinnolliset YHTEENSÄ	Vaikuttaminen YHTEENSÄ	Yhteisötoiminta YHTEENSÄ	Viestintä YHTEENSÄ	Palvelutoiminta YHTEENSÄ	Tukitoiminta YHTEENSÄ	-480840	-157896.5	-341478	-135216.375	-333173.375	-467242.75	TOT	01-09/2019	EUR	Hallinnolliset YHTEENSÄ	Vaikuttaminen YHTEENSÄ	Yhteisötoiminta YHTEENSÄ	Viestintä YHTEENSÄ	Palvelutoiminta YHTEENSÄ	Tukitoiminta YHTEENSÄ	-526057.9	-146974.56	-266961.93000000005	-116189.57	-261162.47	-520162.85000000003	TOTQ3	%Δ	BUDQ3	Hallinnolliset YHTEENSÄ	Vaikuttaminen YHTEENSÄ	Yhteisötoiminta YHTEENSÄ	Viestintä YHTEENSÄ	Palvelutoiminta YHTEENSÄ	Tukitoiminta YHTEENSÄ	0.77350193411529833	0.83484067094584113	0.50616736656534245	1.1270469275633221	1.0476965333739527	0.98391810252807543	TOT20	%Δ	TOT19	Hallinnolliset YHTEENSÄ	Vaikuttaminen YHTEENSÄ	Yhteisötoiminta YHTEENSÄ	Viestintä YHTEENSÄ	Palvelutoiminta YHTEENSÄ	Tukitoiminta YHTEENSÄ	0.70701470313438886	0.89687916058398143	0.64745194193044675	1.3116082622562422	1.3365802138415981	0.88381667395124408	









tp veloitus

																																Isännöinnin tuotto

																																52.378 * 12 kk AYY kk muistio		Tukitoiminta veloittaa AYY kiint kpt

																																324.291 AYY-P Oy kk laskut		AYY-P Oy veloittaa Koyt

																																102.696 tp muistio		AYY-Palvelu veloittaa AYY:tä

																																1055523		euroa





AYY sis veloitukset

				AALTO-YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

				Sisäiset veloitukset 2019

				Veloitettava palvelu		€/v		€/3kk		€/kk		Veloitettava		Kp		Veloittaja		Kp		veloituksen perusteet		veloituksen muoto		m2		€/m2

				Kiinteistöt

				Toimistovuokra		105,000		26,250		8,750		hallinto kp 112		112		AYY		643		toimistotilat 600 m2		muistio		600		14.58

				Toimistovuokra		57,730		14,433		4,811		tukitoiminnot kp 690		690				643		toimistotilat 330 m2		muistio		330		14.58



				Isännöinti&talous		420,000		105,000		35,000		Teekkarikylä		500		Tukitoiminta		690		isännöinti ja talouspalvelu 		muistio		36251		0.97

				Isännöinti&talous		33,167		8,292		2,764		JMT 6		508		Tukitoiminta		690		isännöinti ja talouspalvelu 		muistio		3071		0.90

				Isännöinti&talous		69,360		17,340		5,780		Otaranta		580		Tukitoiminta		690		Kiinteistön asuntomäärä 		muistio		6513		0.89

				Isännöinti&talous		38,400		9,600		3,200		Ossin linna		506		Tukitoiminta		690		Kiinteistön asuntomäärä 		muistio		3382		0.95

				Isännöinti&talous		27,600		6,900		2,300		Heinävaara		518		Tukitoiminta		690		Kiinteistön asuntomäärä 		muistio		2653		0.87

				Isännöinti&talous		153,412		38,353		12,784		KOY:t				AYY-Palvelu Oy				Kiinteistön asuntomäärä 		lasku		24145		0.53



				Isännöinti&talous		48,200		12,050		4,017		OAS				Tukitoiminta		690		Kiinteistön asuntomäärä 		lasku		4432		0.91



																								asuntoja		€/asunto

				IT verkkopalvelu + kaapeli TV		130,000		32,500		10,833		Teekkarikylä		500		Trinet		521		Kiinteistön asuntomäärä 		muistio		974		11.12

				IT verkkopalvelu + kaapeli TV		14,040		3,510		1,170		JMT 6		508		Trinet		521		Kiinteistön asuntomäärä 		muistio		124		9.44

				IT verkkopalvelu + kaapeli TV		24,180		6,045		2,015		Otaranta		580		Trinet		521		Kiinteistön asuntomäärä 		muistio		221		9.12

				IT verkkopalvelu + kaapeli TV		18,000		4,500		1,500		Ossin linna		506		Trinet		521		Kiinteistön asuntomäärä 		muistio		165		9.09

				IT verkkopalvelu + kaapeli TV		11,000		2,750		917		Heinävaara		518		Trinet		521		Kiinteistön asuntomäärä 		muistio		85		10.78









				Muut:

				talouspalvelu		20,000		5,000		1,667		TTER		680		Tukitoiminta		690		rahaston kirjanpito ja varainhoito		muistio

				talouspalvelu		20,000		5,000		1,667		sidotut rahastot		689		Tukitoiminta		690		rahaston kirjanpito ja varainhoito		muistio



				Yhteensä		1,190,089		297,522		99,174































kommentteja

		AYY

		tammi-joulukuu 2019

		Sisäiset veloitukset muuttuneet tp 2019 vs tp 2018! Ei huomioida kp 693 tai kp 695 sisäistä tuottoa tp 2019.

		Tapahtumista PYL-tapahtumat (Mantan lakitus) ja Vuosijuhla ovat yli budjetin

		Mantan lakitukseen on haettu TTER tukea, raporttia ei ole vielä palautettu. Mantan lakituksen TTER maksumääräys tuli 28.2.2020, kirjataan vuodelle 2020.

		Vuosijuhlaan on tekemättä kulusiirrot henkilökunnan osallistumisista

		AYY10 kuluja reilu 11.000 ja budjetti nolla

		PYL-tapahtumat 11.000 euron budjettiylitys

		Muut vuotuiset tapahtumat 4.000 yli budjetin

		Yritysyhteistyö on reilusti jäljessä budjetista

		Vaikuttamisen henkilöstökulut hieman yli. 

		Aalto-yliopiston antama halloped-tuki on rivillä Vaikuttamisen kulut ja tuella palkatun henkilön palkkakulut rivillä Vaikuttamisen henkilöstökulut.

		Yhteensä Vaikuttamisen Koulutuspolitiikalle kohdistettiin 4.000 euroa Aalto-yliopiston tukia v. 2019. (ilman tukia Vaikuttamisen muut kulut olisivat vuoden 2018 tasolla)

		Palvelutoiminnan Vuokraustoiminnan v.2019 toteumassa on mukana poistot (poistoja ei ole budjetoitu)

		Vuokraustoiminnan tuotot kautta linjan alle budjetin.

		Yhteisötoiminnan miehitys kasvoi hieman v.2019 ja Tuulian (Ahton ent.pesti) kohdistettiin kp 300, kun ennen oli kp 400.

		Henkilöstökulut yli budjetin ja reilusti yli viime vuoden.

		Viestinnän henkilöstökulut budjetoitu hieman alakanttiin?

		AYY-Palvelu Oy, kp 30 Isännöinnin henkilöstökulut 100.000 euroa enemmän v. 2019 kuin v. 2018

		Kp:t 690 Tukitoiminnot ja 695 Kiinteistötoiminta Muut kulut 100.000 euroa enemmän v. 2019 kuin v. 2018.

		Suurimpana Hallintopalvelut 50.000 euroa enemmän v. 2019 kuin v. 2018





NAVITA RAPORTTI

		Aatteellinen toiminta ja tukitoiminnot



		
Aalto-yliopiston ylioppilaskunta  1 EUR
						Aalto-yliopiston ylioppilaskunta

								KUMULATIIVINEN								EROT				VUOSI

								Toteuma 1-9.2019		Budjetti 1-9.2020				Toteuma 1-9.2020		Tot/ Bud %		Tot ed v/ Tot %		Budjetti 1-12.2020		Ennuste 1-12.2020		Budjetti 1-12.2021				KP:nt jotka koottu Navitaan 2019 raportoinnin perusteella		muutokset raporttiin

		Aatteellinen ja tukitoiminta 2020		Varainhankinta		Jäsenmaksut		622,920		645,000				418,902		-35.1		-32.8		860,000				716,453				100

						Yritysyhteistyö		-2,708		44,589				-4,794		-110.8		-77.0		60,000				1,762				103

						Tuotot (sis Ainon myyntiprovision)		55,704		92,873				32,053		-65.5		-42.5		123,831				62,428				103

						Kulut (sis Ainon myyntiprovision kulut)		58,412		48,285				36,847		-23.7		-36.9		63,831				60,665

						Varainhankinta yhteensä		620,212		689,589				414,108		-39.9		-33.2		920,000				718,215

						

																								

				Hallinnolliset kulut		Hallinnon henkilöstökulut		-161,738		-98,975				-110,855		-12.0		31.5		-131,966				-152,488				110

						Hallitus henkilöstökulut		-98,100		-98,100				-98,100						-130,800				-133,416				113

						Edustajisto henkilöstökulut		-4,699		-5,250				-5,475		-4.3		-16.5		-7,000				-9,273				114

						Hallinnon yleiset kulut		-37,457		-45,413				-41,814		7.9		-11.6		-60,550				-55,580				111

						Hallitus muut kulut (paitsi henkilöstökulut)		-6,066		-12,450				-5,879		52.8		3.1		-16,600				-10,163				113

						Edustajisto muut kulut (paitsi henkilöstökulut)		-4,115		-12,863				-8,579		33.3		-108.4		-17,150				-11,357				114

						Edustajistovaalit		-2,547						20				100.8						-6,186				116

						Kulttuuriauto		-12,646		-13,125				-11,171		14.9		11.7		-17,500				-16,077				307

						Arkisto		-1,854		-5,633				-2,085		63.0		-12.5		-7,510				-2,769				117

						Alumnitoiminta		322		-1,875				-235		87.5		-173.0		-2,000				-115				118

						Kunniavaltuuskunta		-103		-750						100.0		100.0		-1,000				-48				119

						Toimiston kulut		-89,496		-98,775				-17,423		82.4		80.5		-131,700				-65,968				112

						Yhteisöjäsenyydet		-98,259		-87,633				-70,491		19.6		28.3		-116,844				-124,442				115				pyydetty Tanjaa jaksottamaan puolet SYL:n laskusta Q2:lle

						Hankinnat		-1,406						156				111.1						1,532				109

						Kiina yhteistyö																						252

						Hallinnolliset kulut yhteensä		-518,164		-480,840				-371,931		22.6		28.2		-640,620				-586,350

						

																								

				Vaikuttaminen		Edunvalvonnan henkilöstökulut		-130,667		-132,397				-128,769		2.7		1.5		-177,062				-188,019				200

						Edunvalvonnan yhteiset kulut		-9,018		-10,125				-1,013		90.0		88.8		-13,500				-1,695				201

						Vaikuttamisen strategiaraha																						297

						Koulutuspolitiikka		-2,425		-4,500				-1,681		62.6		30.7		-6,000				487				210

						Sosiaalipolitiikka		-387		-2,025				-140		93.1		63.8		-2,700				-1,085				230

						Kansainväliset asiat		-4,478		-5,100				-160		96.9		96.4		-6,800				-623				250

						Kestävä kehitys				-3,750				-55		98.5				-5,000				-56

						Vaikuttaminen yhteensä		-146,975		-157,897				-131,818		16.5		10.3		-211,062				-190,992

						

																								

				Yhteisötoiminta		Yhteisötoiminta

						Yhteisötoiminnan henkilöstökulut		-78,282		-122,896				-106,739		13.1		-36.4		-162,390				-140,994				300

						Yhteisötoiminnan yhteiset kulut		-9,881		-8,250				-3,618		56.1		63.4		-11,000				-6,766				301

						Yhteisötoiminnan strategiaraha																						397

						

						Tapahtumat

						PYL tapahtumat		-21,704		-3,300				-87		97.4		99.6		-4,400				-3,444				304

						AYY 10 v		-8,857		-47,550				-17,904
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Comment:
    TTER-avustukset oikaistu Merikarin ja Palmin ilmoituksen mukaan		16.3		-349.5		-51,050				-50,970				910

						Vuotuiset tapahtumat		-24,219		-6,500				4,170
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Comment:
    Lisätty 3500 Eevan ilmoituksen mukaan, jotka tulossa TTER:ältä Lakinlaskiaisista ja Lakkien postituksesta		110.3		102.8		-13,950				-18,860				312,320,323,324,341,360,349,352,353,354,355,366,367,368,369,317,318		360 erikseen		poistettu teekkaritoiminnan tuotto manuaalisesti Q1 (teekkarilakit)

						

						Vapaaehtoistoiminta

						Aava toimikuntineen		-4,854		-7,125				-7,234		-1.5		-49.0		-9,500				-13,399				315,316,309,311,343,344

						Teekkarijaosto toimikuntineen		-18,568		-19,500				-15,529		20.4		16.4		-26,000				-23,097				350,351,356,357,358,359,364,365,370

						Mosaic		-692		-2,325				-1,165		49.9		-68.2		-3,100				-3,721				361

						Kampusjaosto, vapaaehtoiset		-3,217		-3,788				-2,601		31.3		19.2		-4,150				-3,642				515

						Taiteellinen toiminta		-4,057		-3,398				-481		85.8		88.1		-4,530				-4,936				395

						Vapaaehtoistoiminta yhteensä		-31,389		-36,135				-27,009		25.3		14.0		-47,280				-48,796

						

						Muu yhteisötoiminta

						Yhdistysasiat		-1,774		-4,750				-2,203		53.6		-24.2		-7,000				-5,103				303

						Uudet opiskelijat ja tuutorointi		-701		-1,875				-558		70.2		20.4		-2,500				-1,443				305

						Neuvosto ja kummitoiminta																						306

						Museo		-1,786		-6,413				-7,496		-16.9		-319.6		-8,550				-8,934				390				manuaalisesti poistettu aktivoitavat erät

						Kurssitoiminta																						314

						BEST		-880		-750				-1,585		-111.3		-80.1		-1,000				-1,610				362

						Muu yhteisötoiminta yhteensä		-5,142		-13,788				-11,842		14.1		-130.3		-19,050				-17,091

						Yhteistötoiminta yhteensä		-179,474		-238,418				-188,434		21.0		-5.0		-309,120				-286,921

						

																								

				Avustukset yhdistyksille		Erityisasemayhdistykset		-17,150		-19,000						100.0		100.0		-19,000								345

						Muut yhdistykset		-44,098		-50,000				-1,950		96.1		95.6		-50,000				-3,114				346

						TOKYO ry, Teknolgföreningen, Probba ry		-23,000		-23,000						100.0		100.0		-23,000								348

						Starttirahat		-740		-1,110				-370		66.7		50.0		-1,480				-566				347

						Avustukset yhteensä		-84,988		-93,110				-2,320		97.5		97.3		-93,480				-3,680

						

																								

				Viestintä		Viestinnän henkilöstökulut		-100,980		-116,541				-142,930		-22.6		-41.5		-154,020				-169,041				400

						Viestinnän kulut		-4,280		-10,350				-4,213
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    Manuaalisesti vähennetty Aino-selvityskulut ja lisätty Palveluihin Ainon alle		
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    TTER-avustukset oikaistu Merikarin ja Palmin ilmoituksen mukaan		
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    Lisätty 3500 Eevan ilmoituksen mukaan, jotka tulossa TTER:ältä Lakinlaskiaisista ja Lakkien postituksesta		-137.4		-474.2		-13,800				-17,274				410

						Opiskelija kalenteri (julkaisut)		-10,929		-8,325				-5,252		36.9		51.9		-11,100				1,698				450

						Viestintä yhteensä		-116,190		-135,216				-172,755		-27.8		-48.7		-178,920				-184,617

						

																								

				Palvelutoiminta		Palveluiden henkilöstökulut		-193,734		-203,297				-180,301		11.3		6.9		-270,076				-246,346				693.694

						Palvelupisteiden toimistokulut		-3,405		-5,471				-6,700		-22.5		-96.8		-7,295				-6,812				694

						Asuntopalveluiden toimistokulut		3,833		-32,964				-45,818		-39.0		-1,295.2		-42,285				4,661				693

						Palveluiden strategiaraha																						697

						Aino-lehti / kulut (pl.myyntiprovisio)		-44,300		-56,250				-20360
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Comment:
    Manuaalisesti siirretty viestinnästä Aino-selvityskulut		100.0		100.0		-75,000				-6,505				AYY-P Oy kp 10

						Palvelutoiminta yhteensä		-237,605		-297,982				-232,819		21.9		2.0		-394,656				-255,003

						

																								

				Vuokraustoiminta:		Pakettiauton vuokraus		-1,175						-2,940				-150.2						-3,397				302

						Tuotot		7,310		8,250				4,541		-45.0		-37.9		11,000				7,519

						Kulut		8,485		8,250				7,481		-9.3		-11.8		11,000				10,916

						Servin mökki		-29,145		-35,192				-71,540		-103.3		-145.5		-44,758				-119,605				620

						Tuotot		58,498		55,746				21,012		-62.3		-64.1		76,492				46,604

						Kulut		87,643		90,938				92,552		1.8		5.6		121,250				166,209

						Rantasauna		6,762						-21,406				-416.6						-54,334				635

						Tuotot		61,038		64,500				21,420		-66.8		-64.9		86,000				44,550

						Kulut		54,276		64,500				42,826		-33.6		-21.1		86,000				98,884

						Vuokraustoiminta tulos		-23,558		-35,192				-95,886		-172.5		-307.0		-44,758				-177,336

						

																								

				Tukitoiminta		Tukitoiminnan henkilöstökulut		-262,740		-254,508				-214,185		15.8		18.5		-336,098				-287,685				"690,695, AYY-P Oy 30"		AYY-Palvelu pois		manuaalisesti muutettu tähän Navitan 690 henkilöstökulut (vapaaehtoiset henkilösivukulut sisältyy muut taloustoiminnot erään)

						Taloustoiminnot (muut kuin henkilöstökulut)		-179,746		-138,860				-146,016		-5.2		18.8		-185,147				-212,782				690				Muutettu manuaalisesti (muut tuotot -muut kulut)

						Kiinteistötoiminnot (muut kuin henkilöstökulut)		-52,733		-38,250				-23,425		38.8		55.6		-51,000				-26,127				"695, AYY-P Oy 30"		AYY-Palvelu pois

						Tietotekniikka		-24,944		-35,625				-76,102		-113.6		-205.1		-47,500				-125,387				420				Pitää tehdä aktivoinnit laitteista. Poistoja ei budjetoitu…

						Tukitoiminta yhteensä		-520,163		-467,243				-459,729		1.6		11.6		-619,745				-651,980

						

																								

				Ylioppilaskunnan strategiaraha				-7,894										100.0										498		poistettu budjetti tästä ja Navitasta, lukittu kustannuspaikka

				

				Aatteellinen + tukitoiminta yhteensä				-1,214,797		-1,216,309				-1,241,584		-2.1		-2.2		-1,572,361				-1,618,663

																								





YHTEENVETO



				YHTEENVETO/ SUMMARY



						TAMMI-SYYSKUU/ JAN-SEP 2020												BUD2021



						TOT		TOTQ3		BUD		TOT20		TOT				BUD		BUD21		BUD

						01-09/2020		%Δ		01-09/2020		%Δ		01-09/2019				2021		%Δ		2020

						EUR		BUDQ3		EUR		TOT19		EUR				EUR		BUD20		EUR						KOMMENTIT

				Varainhankinta YHTEENSÄ		1,779,456		-2.7 %		1,828,839		1.1 %		1,759,462				2,467,276		1.2 %		2,439,000				Fund raising TOTAL				Tällä rivillä on erilainen conditional formatting kuin muilla sivuilla

				Yhteisötoiminta YHTEENSÄ		-172,845		-49.4 %		-341,478		-35.3 %		-266,962				-356,380		-11.5 %		-402,600				Community TOTAL

				Vaikuttaminen YHTEENSÄ		-131,818		-16.5 %		-157,897		-10.3 %		-146,975				-211,702		0.3 %		-211,062				Advocacy TOTAL

				Palvelutoiminta YHTEENSÄ		-349,065		4.8 %		-333,173		33.7 %		-261,162				-355,598		-19.1 %		-439,414				Member services TOTAL

				Hallinnolliset YHTEENSÄ		-371,931		-22.6 %		-480,840		-29.3 %		-526,058				-632,405		-1.3 %		-640,620				Admin costs TOTAL

				Viestintä YHTEENSÄ		-152,395		12.7 %		-135,216		31.2 %		-116,190				-239,691		34.0 %		-178,921				Communications TOTAL

				Tukitoiminta YHTEENSÄ		-459,729		-1.6 %		-467,243		-11.6 %		-520,163				-671,500		4.8 %		-640,756				Support functions TOTAL

				YHTEENSÄ		141,673				-87,009				-78,047		*		0		-100.0 %		-74,373				TOTAL

				Palkat ja palkkiot (työntekijät ja hallitus)		-987,354				-1,031,962				-1,030,940				-1,452,416				-1,390,424				-61,992

				Kiina yhteistyön

				tuotot		0				0				25												Näitä ei ole kaavoitettu. Piilota rivit?

				kulut		0				-3				-3												Näitä ei ole kaavoitettu. Piilota rivit?

						0				-3				22

				Hallinto-, IT- ja toimistokulut		-268,697				-253,801				-188,646				-382,080				-351,090

				Talous (tilintarkastus, kirjanpito, neuvonanto)		-146,016				-138,860				-179,746				-215,000				-185,147

				Yhdistysavustukset		-2,320				-93,110				-84,988				-88,480				-93,480

				Muu		-233,394				-398,114				-353,190				-329,300				-493,232



















varainhankinta







				Varainhankinta/ Fund raising																										969000		vaihda kausi (linkitetty muille sivuille)



						TAMMI-SYYSKUU/ JAN-SEP 2020												BUD2021

						TOT		TOTQ3		BUD		TOT20		TOT				BUD		BUD21		BUD										vaihda kausi (linkitetty muille sivuille)

						01-09/2020		%Δ		01-09/2020		%Δ		01-09/2019				2021		%Δ		2020

						EUR		BUDQ3		EUR		TOT19		EUR				EUR		BUD20		EUR								KOMMENTIT		vaihda kausi (linkitetty muille sivuille)

				Jäsenmaksut		645,000		0.0 %		645,000		3.5 %		622,920				875,000		1.7 %		860,000				Membership fees

				Sijoitusten tuotto		412,500		0.0 %		412,500		0.0 %		412,500				550,000		0.0 %		550,000				Profit from the investments						ARVONA. Päivitä aina kaava								1,190,600

				Hallintoveloitukset asuntotoiminnasta 		726,750		0.0 %		726,750		0.0 %		726,750				1,042,276		7.0 %		969,000				Administrative charge from real estates				

Tarja Toivanen: Tarja Toivanen:
edellinen BUD 2019 arvo 1.028.123		ARVONA. Päivitä aina kaava

				Yritysyhteistyö		-4,794		-110.8 %		44,589		77.0 %		-2,708				0		0		60,000				Sponsor agreements

				YHTEENSÄ		1,779,456		-2.7 %		1,828,839		1.1 %		1,759,462				2,467,276		1.1 %		2,439,000				TOTAL





				Yritysyhteistyön																						Sponsor agreements				Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulos koko AYY:n tasolla 1-9/2019

				tuotot		32,053				92,873				55,704				123,831				123,831				income				1.474.090

				kulut		-36,847				-48,285				-58,412				-63,831				-63,831				expenses				Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulos koko AYY:n tasolla 1-9/2018

				Yhteensä		-4,794				44,589				-2,708				60,000				60,000				Total				1.535.800

																														412500





yhteisötoiminta



				Yhteisötoiminta/ Community



						TAMMI-SYYSKUU/ JAN-SEP 2020												BUD2021

						TOT		TOTQ3		BUD		TOT20		TOT				BUD		BUD21		BUD

						01-09/2020		%Δ		01-09/2020		%Δ		01-09/2019				2021		%Δ		2020

						EUR		BUDQ3		EUR		TOT19		EUR				EUR		BUD20		EUR						KOMMENTIT

				Yhteisötoiminnan henk.kulut		-106,739		-13.1 %		-122,896		36.4 %		-78,282				-176,400		8.6 %		-162,390				Personnel costs, Community		yrityssuhteet tänne

				Yhteisötoiminnan yhteiset kulut		-11,114		-24.2 %		-14,663		-4.7 %		-11,667				-11,000		0.0 %		-11,000				Common costs, Community

				Yhteisötoiminnan strategiaraha		0		0.0 %		0		0.0 %		0						ERROR:#DIV/0!		0				Strategic cost of Community

				Tapahtumat		-13,821		-75.9 %		-57,350		-74.8 %		-54,780				-20,000		-71.2 %		-69,400				Events

				Vapaaehtoistoiminta		-36,090		-16.6 %		-43,298		6.0 %		-34,056				-51,000		-10.3 %		-56,830				Volunteers total

				Avustukset		-2,320		-97.5 %		-93,110		-97.3 %		-84,988				-88,480		-5.3 %		-93,480				Grants

				Yhdistysasiat		-2,203		-73.4 %		-8,288		-11.5 %		-2,488				-7,000		0.0 %		-7,000				Association issues

				Uudet opiskelijat ja tuutorointi		-558		-70.2 %		-1,875		-20.4 %		-701				-2,500		0.0 %		-2,500				New students

				YHTEENSÄ		-172,845		-49.4 %		-341,478		-35.3 %		-266,962				-356,380		-11.5 %		-402,600				TOTAL









vaikuttaminen





				Vaikuttaminen / Advocacy



						TAMMI-SYYSKUU/ JAN-SEP 2020												BUD2021

						TOT		TOTQ3		BUD		TOT20		TOT				BUD		BUD21		BUD

						01-09/2020		%Δ		01-09/2020		%Δ		01-09/2019				2021		%Δ		2020

						EUR		BUDQ3		EUR		TOT19		EUR				EUR		BUD20		EUR						KOMMENTIT

				Vaikuttamisen henkilöstökulut		-128,769		-2.7 %		-132,397		-1.5 %		-130,667				-177,702		0.4 %		-177,062				Personnel costs, Advocacy

				Vaikuttamisen kulut		-3,049		-88.0 %		-25,500		-81.3 %		-16,308				-34,000		0.0 %		-34,000				Common costs, Advocacy		v.2019 toteumassa on Aalto-yliopiston antamat tuet 4.000 euroa yhteensä!

				Vaikuttamisen strategiaraha				0%				0%								ERROR:#DIV/0!						Strategic cost of Advocacy

				Koulutuspolitiikka				0%				0%								ERROR:#DIV/0!						Educational policy

				Sosiaalipolitiikka				0%				0%								ERROR:#DIV/0!						Social policy

				Kansainväliset asiat				0%				0%								ERROR:#DIV/0!						International affairs

				Kestävä kehitys																ERROR:#DIV/0!

				YHTEENSÄ		-131,818		-16.5 %		-157,897		7.4 %		-146,975				-211,702		0.3 %		-211,062				TOTAL

				Kansainvälisten asioiden

				tuotot		0				0				4				0

				kulut		-1				-3				-1				-11

						-1				-3				3				-11





palvelutoiminta



				Palvelutoiminta/ Member services



						TAMMI-SYYSKUU/ JAN-SEP 2020												BUD2021

						TOT		TOTQ3		BUD		TOT20		TOT				BUD		BUD21		BUD

						01-09/2020		%Δ		01-09/2020		%Δ		01-09/2019				2021		%Δ		2020

						EUR		BUDQ3		EUR		TOT19		EUR				EUR		BUD20		EUR								KOMMENTIT

				Palveluiden henkilöstökulut		-180,301		-11.3 %		-203,297		-6.9 %		-193,734				-276,018		2.2 %		-270,076				Personnel costs, Member services				Jäsenpalveluiden henkilöstökulut ylimitoitettu alkuvuoteen (budjetoitaessa oli mitoitettu, että tässä mukana vapaaehtoiset henkilöstökulut

				Palveluiden muut tuotot ja kulut		-52,518		36.6 %		-38,435		-9069.2 %		429				-49,580		0.0 %		-49,580				Common income and costs, Member services				Domon kustannuksien kirjaus siirto tänne

				Palveluiden strategiaraha				0%				0%								ERROR:#DIV/0!						Strategic cost of services

				Vuokraustoiminta		-95,886		172.5 %		-35,192		49.4 %		-23,558				-30,000		-33.0 %		-44,758				Rental of facilities				Tuotot puuttuu Koronan takia, kulut eivät ole leikkaantuneet vastaavasti. Smökin toimisto vuokralle budjetoitua hitaammin.

				Aino-lehti kulut		-20,360		-64%		-56,250		-54%		-44,300				0		-100%		-75,000				Aino-magazine				Aino lehden toiminta "jäissä

				YHTEENSÄ		-349,065		4.8 %		-333,173		33.7 %		-261,162				-355,598		-19.1 %		-439,414				TOTAL





				Pakettiauto vuokrauksen																				Van rent service

				tuotot		4,541				8,250				7,310				11,000				11,000		income

				kulut		-7,481				-8,250				-8,485				-11,000				-11,000		expenses

						-2,940				0				-1,175				0				0



				Servin mökin																				Servin mökki

				tuotot		21,012				55,746				58,498				76,492				76,492		income

				kulut		-92,552				-90,938				-87,643				-121,250				-121,250		expenses						kulut sisältää poistot

						-71,540				-35,192				-29,145				-44,758				-44,758



				Rantasaunan																				Rantasauna

				tuotot		21,420				64,500				61,038				86,000				86,000		income

				kulut		-42,826				-64,500				-54,276				-86,000				-86,000		expenses

						-21,406				0				6,762				0				0





hallinnolliset



				Hallinnolliset kulut / Admin costs



						TAMMI-SYYSKUU/ JAN-SEP 2020												BUD2021



						TOT		TOTQ3		BUD		TOT20		TOT				BUD		BUD21		BUD

						01-09/2020		%Δ		01-09/2020		%Δ		01-09/2019				2021		%Δ		2020

						EUR		BUDQ3		EUR		TOT19		EUR				EUR		BUD20		EUR						KOMMENTIT

				Hallinnon henkilöstökulut		-110,855		12%		-98,975		-31%		-161,738				-134,605		2.0 %		-131,966				Personnel costs, Admin		Ahto + hallintoassistentti (Johanna pois ainakin kesään)

				Palkkiot, hallitus ja edustajisto		-103,575		0%		-103,350		1%		-102,799				-137,800		0.0 %		-137,800				Personnel costs, Board and Repr. Council		sisältää tulkit ja streamaukset

				Hallinnon yleiset kulut		-69,587		-24%		-92,108		6%		-65,871				-125,000		2.2 %		-122,310				Common costs, Admin		 kahvi-, puhelin-, vakuutus-, osallistumis-, kokouskuluja ym

				Toimiston kulut (vuokra ym)		-17,423		-20%		-98,775		-28%		-89,496				-110,000		-16%		-131,700				Office costs (rents etc)		kopiokone-, posti-, kalustekuluja ym. 

				Yhteisöjäsenyydet		-70,491		-20%		-87,633		-100%		-98,259				-125,000		7.0 %		-116,844				Association membership costs		suurin jäsenyys on SYL

				Strategiaraha		0				0				-7,894								0				Reserves for strategic projects		Kestävä kehitys oma rivi vaikuttamisessa 2020. 2019 kestävä kehitys (ilmastoreivit ja keke harjoittelija)

				YHTEENSÄ		-371,931		-23%		-480,840		-29%		-526,058				-632,405		-1.3 %		-640,620				TOTAL



				Kiina yhteistyön

				tuotot		0				0				25												Näitä ei ole kaavoitettu. Piilota rivit?

				kulut		0				-3				-3												Näitä ei ole kaavoitettu. Piilota rivit?

						0				-3				22





viestintä



				Viestintä/ Communications



						TAMMI-SYYSKUU/ JAN-SEP 2020												BUD2021

						TOT		TOTQ3		BUD		TOT20		TOT				BUD		BUD21		BUD

						01-09/2020		%Δ		01-09/2020		%Δ		01-09/2019				2021		%Δ		2020

						EUR		BUDQ3		EUR		TOT19		EUR				EUR		BUD20		EUR								KOMMENTIT

				Viestinnän henkilöstökulut		-142,930		22.6 %		-116,541		41.5 %		-100,980				-210,891		36.9 %		-154,021				Personnel costs, Communications				kääntäjäsäästö?

				Opiskelijakalenteri		-5,252		-37%		-8,325		-51.9 %		-10,929				0		-100%		-11,100				Student calender

				Viestinnän kulut		-4,213		-59%		-10,350		-2%		-4,280				-28,800		109%		-13,800				Common costs, Communications				Ainon

				YHTEENSÄ		-152,395		13%		-135,216		31%		-116,190				-239,691		34%		-178,921				TOTAL







tukitoiminta





				Tukitoiminta / Support functions



						TAMMI-SYYSKUU/ JAN-SEP 2020												BUD2021

						TOT		TOTQ3		BUD		TOT20		TOT				BUD		BUD21		BUD

						01-09/2020		%Δ		01-09/2020		%Δ		01-09/2019				2021		%Δ		2020

						EUR		BUDQ3		EUR		TOT19		EUR				EUR		BUD20		EUR								KOMMENTIT

				Tukitoiminnan henkilöstökulut		-214,185		-15.8 %		-254,508		-18.5 %		-262,740				-339,000		-5.1 %		-357,109				Personnel costs, Support functions				Vertailuluku muutettu vastaamaan nykyistä budjettitapaa, jossa AYY-Palvelu Oy:tä ei mukana		Tarkista conditional formatting

				Taloustoiminnot		-146,016		5.2 %		-138,860		-18.8 %		-179,746				-215,000		16.1 %		-185,147				Common costs, Finances						Tarkista conditional formatting

				Kiinteistötoiminnot		-23,425		-38.8 %		-38,250		-55.6 %		-52,733				-20,000		-60.8 %		-51,000				Common costs, Real Estate				Navitassa budjetti väärin (-17790€) Konsultointikuluja.		Tarkista conditional formatting

				Tietotekniikka		-76,102		113.6 %		-35,625		205.1 %		-24,944				-97,500		105.3 %		-47,500				Common costs, IT				Poistot puuttuu budjetista, eikä ole jaksotettu (tehty kerran vuodessa), poistot voisi kirjata, jos ehtii ja tehdä aktivoinnit. IT:n HR-kuluja tässä tammi- ja helmikuulta. 		Tarkista conditional formatting

				YHTEENSÄ		-459,729		-2%		-467,243		-11.6 %		-520,163				-671,500		4.8 %		-640,756				TOTAL						Tarkista conditional formatting

																														2589

														huomioi 2019 kulut kopioitu lukuina!

						vain kulut, esim. kp 690 ei saa tulla tuottoa. Tuotto menee sivulle varainhankinta

																														14250









Koonti asuntojen hallintovel.

		Laskuttaja 		Laskutettava		Aihe		laskutus / sisäinen kustannuspaikkavyörytys				2020		2019		2018

		AYY-Palvelu Oy		100 %:t kiinteistöyhtiöt		hallinnollinen ja tekninen isännöinti		laskutus						289,793		257884.72

		AYY-Palvelu Oy		AYY:n suoraomisteiset		Tekninen isännöinti 		laskutus						273,927		0

		AYY-Palvelu Oy		Miestentie		Rakennuttamispalvelu		laskutus						23,338		0

		AYY		100 %:t kiinteistöyhtiöt		Vuokraus ja konsernihallinto		laskutus		154,622

Monika Kivimäki: Monika Kivimäki:
				107253.54		0

		AYY		AYY:n suoraomisteiset		Vuokraus, taloushallintopalvelut, hal. isännöinti		muistiolla kustannuspaikoille		638198.16				633,782		596,935

		AYY		Artti		Vuokraus ja hallinnollinen isännöinti		laskutus		1,550				1,550		1,550

		AYY		OAS		Vuokraus ja hallinnollinen isännöinti		laskutus		30000				48252		48252

		AYY		osaomisteiset Turkismiehentie ja Töölön Ruusulankatu)		Vuokraus ja hallinnollinen isännöinti		laskutus		34,838				34,838		34,838

														1,412,734		939,460



		AYY		AYY-Palvelu Oy						140000				139843.73		(+alv)

				r-vuosi		sijainti		asuinm2

Hannes Helminen: Hannes Helminen:
Ent. TKY:n kohteissa ilmoitetut asuinneliöt ovat yhtä kuin vuokranmaksun perusteena olevat pinta-alat.

										

Monika Kivimäki: Monika Kivimäki:
		Kokonaan omistetut KOY:t:

		Koy Helsingin Atlantinkatu		2017		Jätkäsaari		4,429

		Koy Espoon Miestentie 2		2018		Otaniemi		3,627

		Koy Hiihtomäentie 22		1955		Herttoniemi		1,136

		Koy Tuhkimontie 2		1961		Roihuvuori		1,584

		Koy Kirkonkyläntie 16		1969		Malmi		780

		Koy Vaasankatu, peruskorjaus 2014		1970		Kallio		2,112

		Koy Pohjavedenkatu 4		1999		Vuosaari		3,445

		Koy Kylterinkartano		2000		Puotila		2,105

		Koy Kylterinranta		2004		Arabianranta		3,066

		Koy Kylterivuori		2002		Roihuvuori		2,617

		Koy Kylterivaara		2002		Leppävaara		1,795

		Koy Kyltericampus		2009		Töölö		1,537

								28,233

		Osaomistetut KOY:t

		Ylioppilasasuntola ja Keilatalo Oy (Ruusulankatu)		1962		Taka-Töölö		1,212

		Koy Turkismiehentie 8		1976		Pitäjänmäki		2,768

								3,980

		Suoraomisteiset

		Otakaari 20		1959		Otaniemi		1,429

		Jämeräntaival 1		1965		Otaniemi		6,110

		Jämeräntaival 3, peruskorjattu 2018 - 2019		1952		Otaniemi		3,528

		Jämeräntaival 5, peruskorjaus valm 2018		1952		Otaniemi		3,287

		Jämeräntaival 7, peruskorjattu 2017		1952		Otaniemi		3,361

		Jämeräntaival 6, peruskorjattu 2013		1970		Otaniemi		3,071

		Servinkuja 1 		1966		Otaniemi		2,888

		Servin maijantie 6		1967		Otaniemi		4,498

		Servin maijantie 12		1968		Otaniemi		6,851

		 Servin maijantie 10		1969		Otaniemi		4,667

		Otaranta 		2005		Otaniemi		6,513

		Otakaari 18, Ossinlinna(*		2004		Otaniemi		4,327

		Rummunlyöjänkatu 3, Heinävaara		2002		Leppävaara		2,653

								53,183



		Koko kanta						85,396.18
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Palvelutoiminta/ Member services

TAMMI-SYYSKUU/ JAN-SEP 2020

TOT TOTQ3 BUD TOT20 TOT BUD BUD21 BUD
01-09/2020 %Δ 01-09/2020 %Δ 01-09/2019 2021 %Δ 2020

EUR BUDQ3 EUR TOT19 EUR EUR BUD20 EUR
Palveluiden henkilöstökulut -180 301 -11,3 % -203 297 -6,9 % -193 734 -276 018 2,2 % -270 076 Personnel costs, Member services
Palveluiden muut tuotot ja kulut -52 518 36,6 % -38 435 -9069,2 % 429 -49 580 0,0 % -49 580 Common income and costs, Member services
Vuokraustoiminta -95 886 172,5 % -35 192 49,4 % -23 558 -30 000 -33,0 % -44 758 Rental of facilities
Aino-lehti kulut -20 360 -64 % -56 250 -54 % -44 300 0 -100 % -75 000 Aino-magazine

YHTEENSÄ -349 065 4,8 % -333 173 33,7 % -261 162 -355 598 -19,1 % -439 414 TOTAL

BUD2021


koko AYY

																						2/3/20

		Tuloslaskelma																				Tuloslaskelma

		Hakuehdot		Piilota																		Hakuehdot		Piilota

		Päivämääräväli:		1.12.2019 - 31.12.2019																		Päivämääräväli:		1.12.2019 - 31.12.2019

		Tallenna raportti pikalinkiksi																				Tallenna raportti pikalinkiksi

		Laajenna kaikki																				Laajenna kaikki

		Kopioi leikepöydälle																				Kopioi leikepöydälle

		Aalto-yliopiston ylioppilaskunta		Jaksolta								Tilikauden alusta										Aalto-yliopiston ylioppilaskunta		Jaksolta								Tilikauden alusta

				1.12.2019 - 31.12.2019		1.12.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%		1.1.2019 - 31.12.2019		1.1.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%						1.12.2019 - 31.12.2019		1.12.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%		1.1.2019 - 31.12.2019		1.1.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%

		Tuloslaskelma																				Tuloslaskelma

		Varsinainen toiminta		-1,775,338.90		-2,270,449.47		495,110.57		21.80%		-234,531.58		-575,533.96		341,002.38		59.20%				Varsinainen toiminta		110,737.51		-2,270,449.47		2,381,186.98		104.90%		1,651,544.83		-575,533.96		2,227,078.79		387.00%

		Vuokrat		802,015.78		777,646.73		24,369.05		3.10%		9,592,412.99		9,236,308.03		356,104.96		3.90%				Vuokrat		802,015.78		777,646.73		24,369.05		3.10%		9,592,412.99		9,236,308.03		356,104.96		3.90%

		Käyttökorvaukset		8,576.19		7,737.93		838.26		10.80%		72,923.70		54,202.11		18,721.59		34.50%				Käyttökorvaukset		8,576.19		7,737.93		838.26		10.80%		72,923.70		54,202.11		18,721.59		34.50%

		Muut tuotot		53,331.38		54,092.88		-761.50		-1.40%		766,594.63		760,760.11		5,834.52		0.80%				Muut tuotot		80,585.21		54,092.88		26,492.33		49.00%		793,848.46		760,760.11		33,088.35		4.30%

		Sisäiset veloitukset		315,910.23		-58,531.00		374,441.23		639.70%		1,072,853.23		698,412.00		374,441.23		53.60%				Sisäiset veloitukset		315,910.23		-58,531.00		374,441.23		639.70%		1,072,853.23		698,412.00		374,441.23		53.60%

		Kulut		-2,955,172.48		-3,051,396.01		96,223.53		3.20%		-11,739,316.13		-11,325,216.21		-414,099.92		-3.70%				Kulut		-1,096,349.90		-3,051,396.01		1,955,046.11		64.10%		-9,880,493.55		-11,325,216.21		1,444,722.66		12.80%

		Varainhankinta		74,638.00		74,190.00		448.00		0.60%		855,689.50		843,190.00		12,499.50		1.50%				Varainhankinta		74,638.00		74,190.00		448.00		0.60%		855,689.50		843,190.00		12,499.50		1.50%

		Tuotot		74,638.00		74,190.00		448.00		0.60%		855,689.50		843,190.00		12,499.50		1.50%				Tuotot		74,638.00		74,190.00		448.00		0.60%		855,689.50		843,190.00		12,499.50		1.50%

		Sijoitus- ja rahoitustoiminta		214,334.59		-571,219.27		785,553.86		137.50%		1,725,382.32		1,072,027.19		653,355.13		60.90%				Sijoitus- ja rahoitustoiminta		240,950.09		-571,219.27		812,169.36		142.20%		1,751,997.82		1,072,027.19		679,970.63		63.40%

		Tuotot		181,703.86		183,485.88		-1,782.02		-1.00%		1,771,261.09		2,638,849.29		-867,588.20		-32.90%				Tuotot		161,544.19		183,485.88		-21,941.69		-12.00%		1,751,101.42		2,638,849.29		-887,747.87		-33.60%

		Kulut		32,630.73		-754,705.15		787,335.88		104.30%		-45,878.77		-1,566,822.10		1,520,943.33		97.10%				Kulut		79,405.90		-754,705.15		834,111.05		110.50%		896.40		-1,566,822.10		1,567,718.50		100.10%

		Tilikauden tulos 		-1,486,366.31		-2,767,478.74		1,281,112.43		46.30%		2,346,540.24		1,339,683.23		1,006,857.01		75.20%				Tilikauden tulos 		426,325.60		-2,767,478.74		3,193,804.34		115.40%		4,259,232.15		1,339,683.23		2,919,548.92		217.90%

		Tilinpäätössiirrot		-284,841.31		-54,810.84		-230,030.47		-419.70%		-284,841.31		-54,810.84		-230,030.47		-419.70%				Tilinpäätössiirrot		-210,375.95		-54,810.84		-155,565.11		-283.80%		-210,375.95		-54,810.84		-155,565.11		-283.80%

		Verotusperusteisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)		-284,841.31		-54,810.84		-230,030.47		-419.70%		-284,841.31		-54,810.84		-230,030.47		-419.70%				Verotusperusteisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)		-210,375.95		-54,810.84		-155,565.11		-283.80%		-210,375.95		-54,810.84		-155,565.11		-283.80%

		Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 		-1,771,207.62		-2,822,289.58		1,051,081.96		37.20%		2,061,698.93		1,284,872.39		776,826.54		60.50%				Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 		215,949.65		-2,822,289.58		3,038,239.23		107.70%		4,048,856.20		1,284,872.39		2,763,983.81		215.10%

																						2/3/20

																						Tuloslaskelma

																						Hakuehdot		Piilota

																						Päivämääräväli:		1.12.2019 - 31.12.2019

																						Tallenna raportti pikalinkiksi

																						Laajenna kaikki

																						Kopioi leikepöydälle

																						Aalto-yliopiston ylioppilaskunta		Jaksolta								Tilikauden alusta

																								1.12.2019 - 31.12.2019		1.12.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%		1.1.2019 - 31.12.2019		1.1.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%

																						Tuloslaskelma

																						Varsinainen toiminta		110,737.51		-2,270,449.47		2,381,186.98		104.90%		1,651,544.83		-575,533.96		2,227,078.79		387.00%

																						Vuokrat		802,015.78		777,646.73		24,369.05		3.10%		9,592,412.99		9,236,308.03		356,104.96		3.90%

																						Käyttökorvaukset		8,576.19		7,737.93		838.26		10.80%		72,923.70		54,202.11		18,721.59		34.50%

																						Muut tuotot		80,585.21		54,092.88		26,492.33		49.00%		793,848.46		760,760.11		33,088.35		4.30%

																						Sisäiset veloitukset		315,910.23		-58,531.00		374,441.23		639.70%		1,072,853.23		698,412.00		374,441.23		53.60%

																						Kulut		-1,096,349.90		-3,051,396.01		1,955,046.11		64.10%		-9,880,493.55		-11,325,216.21		1,444,722.66		12.80%

																						Varainhankinta		74,638.00		74,190.00		448.00		0.60%		855,689.50		843,190.00		12,499.50		1.50%

																						Tuotot		74,638.00		74,190.00		448.00		0.60%		855,689.50		843,190.00		12,499.50		1.50%

																						Sijoitus- ja rahoitustoiminta		240,950.09		-571,219.27		812,169.36		142.20%		1,751,997.82		1,072,027.19		679,970.63		63.40%

																						Tuotot		161,544.19		183,485.88		-21,941.69		-12.00%		1,751,101.42		2,638,849.29		-887,747.87		-33.60%

																						Kulut		79,405.90		-754,705.15		834,111.05		110.50%		896.4		-1,566,822.10		1,567,718.50		100.10%

																						Tilikauden tulos 		426,325.60		-2,767,478.74		3,193,804.34		115.40%		4,259,232.15		1,339,683.23		2,919,548.92		217.90%

																						Tilinpäätössiirrot		-210,375.95		-54,810.84		-155,565.11		-283.80%		-210,375.95		-54,810.84		-155,565.11		-283.80%

																						Verotusperusteisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)		-210,375.95		-54,810.84		-155,565.11		-283.80%		-210,375.95		-54,810.84		-155,565.11		-283.80%

																						Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 		215,949.65		-2,822,289.58		3,038,239.23		107.70%		4,048,856.20		1,284,872.39		2,763,983.81		215.10%





Netv.Aatt. ja Tukit.

		AYY

												EUR		EUR

								Huomioitu AYY10				-765,218.67		-985,533.93

Tarja Toivanen: Tarja Toivanen:
vähennetty Asuntopalveluun kohdistuneet poistot		Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 

												875,633.23		501,192.00		Sisäiset veloitukset						2/21/20

		Tuloslaskelma																				Tuloslaskelma

		Hakuehdot		Piilota																		Hakuehdot		Piilota

		Päivämääräväli:		1.12.2019 - 31.12.2019																		Päivämääräväli:		1.12.2019 - 31.12.2019

		Laskentakohteet:		Kustannuspaikat, Aatteellinen toiminta																		Laskentakohteet:		Kustannuspaikat, Aatteellinen toiminta

				Kustannuspaikat, Tukitoiminnot																				Kustannuspaikat, Tukitoiminnot

		Tallenna raportti pikalinkiksi																				Tallenna raportti pikalinkiksi

		Laajenna kaikki																				Laajenna kaikki

		Kopioi leikepöydälle																				Kopioi leikepöydälle

		Aalto-yliopiston ylioppilaskunta		Jaksolta								Tilikauden alusta										Aalto-yliopiston ylioppilaskunta		Jaksolta								Tilikauden alusta

				1.12.2019 - 31.12.2019		1.12.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%		1.1.2019 - 31.12.2019		1.1.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%						1.12.2019 - 31.12.2019		1.12.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%		1.1.2019 - 31.12.2019		1.1.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%

		Tuloslaskelma																				Tuloslaskelma

		Varsinainen toiminta		-125,803.94		-551,119.24		425,315.30		77.20%		-1,767,065.59		-1,979,815.85		212,750.26		10.70%				Varsinainen toiminta		108911.49		-551119.24		660030.73		1.198		-1532350.16		-1979815.85		447465.69		0.226

		Vuokrat		7,410.00		5,441.01		1,968.99		36.20%		157,552.65		159,515.62		-1,962.97		-1.20%				Vuokrat		7410		5441.01		1968.99		0.362		157552.65		159515.62		-1962.97		-0.012

		Käyttökorvaukset		0.00		0.00		0.00		-		0.00		60.00		-60.00		-100.00%				Käyttökorvaukset		0		0		0		-		0		60		-60		-1

		Muut tuotot		62,416.35		41,922.48		20,493.87		48.90%		474,426.54		429,760.31		44,666.23		10.40%				Muut tuotot		56135.76		41922.48		14213.28		0.339		468145.95		429760.31		38385.64		0.089

		Sisäiset veloitukset		299,475.23		-74,966.00		374,441.23		499.50%		875,633.23		501,192.00		374,441.23		74.70%				Sisäiset veloitukset		299475.23		-74966		374441.23		4.995		875633.23		501192		374441.23		0.747

		Kulut		-495,105.52		-523,516.73		28,411.21		5.40%		-3,274,678.01		-3,070,343.78		-204,334.23		-6.70%				Kulut		-254109.5		-523516.73		269407.23		0.515		-3033681.99		-3070343.78		36661.79		0.012

		Varainhankinta		74,638.00		74,190.00		448.00		0.60%		855,689.50		843,190.00		12,499.50		1.50%				Varainhankinta		74638		74190		448		0.006		855689.5		843190		12499.5		0.015

		Tuotot		74,638.00		74,190.00		448.00		0.60%		855,689.50		843,190.00		12,499.50		1.50%				Tuotot		74638		74190		448		0.006		855689.5		843190		12499.5		0.015

		Sijoitus- ja rahoitustoiminta		-83.64		-39.05		-44.59		-114.20%		-1,646.93		-279.41		-1,367.52		-489.40%				Sijoitus- ja rahoitustoiminta		-80.76		-39.05		-41.71		-1.068		-1644.05		-279.41		-1364.64		-4.884

		Tuotot		0		23.75		-23.75		-100.00%		462.88		411.52		51.36		12.50%				Tuotot		0		23.75		-23.75		-1		462.88		411.52		51.36		0.125

		Kulut		-83.64		-62.80		-20.84		-33.20%		-2,109.81		-690.93		-1,418.88		-205.40%				Kulut		-80.76		-62.8		-17.96		-0.286		-2106.93		-690.93		-1416		-2.049

		Tilikauden tulos 		-51,249.58		-476,968.29		425,718.71		89.30%		-913,023.02		-1,136,905.26		223,882.24		19.70%				Tilikauden tulos 		183468.73		-476968.29		660437.02		1.385		-678304.71		-1136905.26		458600.55		0.403

		Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 		-51,249.58		-476,968.29		425,718.71		89.30%		-913,023.02		-1,136,905.26		223,882.24		19.70%				Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 		183468.73		-476968.29		660437.02		1.385		-678304.71		-1136905.26		458600.55		0.403

		Tuloslaskelma		Ei muutoksia helmikuun 2020 jälkeen

		Hakuehdot		Piilota

		Päivämääräväli:		1.12.2019 - 31.12.2019

		Laskentakohteet:		Kustannuspaikat,     910 AYY 10 v

		Tallenna raportti pikalinkiksi

		Laajenna kaikki

		Kopioi leikepöydälle

		Aalto-yliopiston ylioppilaskunta		Jaksolta								Tilikauden alusta

				1.12.2019 - 31.12.2019		1.12.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%		1.1.2019 - 31.12.2019		1.1.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%

		Tuloslaskelma

		Varsinainen toiminta		-386.15		0.00		-386.15		- 		-11,113.62		0.00		-11,113.62		- 

		Muut tuotot		1,120.00		0		1,120.00		-		1,120.00		0		1,120.00		-

		Kulut		-1,506.15		0.00		-1,506.15		-		-12,233.62		0.00		-12,233.62		-

		Tilikauden tulos 		-386.15		0.00		-386.15		- 		-11,113.62		0.00		-11,113.62		- 

		Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 		-386.15		0.00		-386.15		- 		-11,113.62		0.00		-11,113.62		- 



		Tuloslaskelma																				Tuloslaskelma

		Hakuehdot		Piilota																		Hakuehdot		Piilota				Ei huomioida poistoja, eikä sisäistä tuottoa!

		Päivämääräväli:		1.12.2019 - 31.12.2019																		Päivämääräväli:		1.12.2019 - 31.12.2019

		Laskentakohteet:		Kustannuspaikat,     693 Asuntopalvelu																		Laskentakohteet:		Kustannuspaikat,     693 Asuntopalvelu

		Tallenna raportti pikalinkiksi																				Tallenna raportti pikalinkiksi

		Sulje kaikki																				Sulje kaikki

		Kopioi leikepöydälle																				Kopioi leikepöydälle



		Aalto-yliopiston ylioppilaskunta		Jaksolta								Tilikauden alusta										Aalto-yliopiston ylioppilaskunta		Jaksolta								Tilikauden alusta

				1.12.2019 - 31.12.2019		1.12.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%		1.1.2019 - 31.12.2019		1.1.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%						1.12.2019 - 31.12.2019		1.12.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%		1.1.2019 - 31.12.2019		1.1.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%

		Tuloslaskelma																				Tuloslaskelma

		Varsinainen toiminta		-133,162.95		-169,479.46		36,316.51		21.40%		-257,392.89		-305,469.31		48,076.42		15.70%				Varsinainen toiminta		25,129.02		-169,479.46		194,608.48		114.80%		-99,100.92		-305,469.31		206,368.39		67.60%

		Muut tuotot		1,263.02		1,185.75		77.27		6.50%		14,460.81		5,255.70		9,205.11		175.10%				Muut tuotot		1,263.02		1,185.75		77.27		6.50%		14,460.81		5,255.70		9,205.11		175.10%

		3060 Muut tuotot		1,263.02		1,185.75		77.27		6.50%		14,460.81		5,255.70		9,205.11		175.10%				3060 Muut tuotot		1,263.02		1,185.75		77.27		6.50%		14,460.81		5,255.70		9,205.11		175.10%

		Sisäiset veloitukset		74,882.82		0		74,882.82		-		74,882.82		0		74,882.82		-				Sisäiset veloitukset		74,882.82		0		74,882.82		-		74,882.82		0		74,882.82		-

		3080 Hallinnon veloitus yksiköiltä		74,882.82		0		74,882.82		-		74,882.82		0		74,882.82		-				3080 Hallinnon veloitus yksiköiltä		74,882.82		0		74,882.82		-		74,882.82		0		74,882.82		-

		Kulut		-209,308.79		-170,665.21		-38,643.58		-22.60%		-346,736.52		-310,725.01		-36,011.51		-11.60%				Kulut		-51,016.82		-170,665.21		119,648.39		70.10%		-188,444.55		-310,725.01		122,280.46		39.40%

		Henkilöstökulut		-20,280.53		-15,552.85		-4,727.68		-30.40%		-143,189.86		-118,966.80		-24,223.06		-20.40%				Henkilöstökulut		-20,906.53		-15,552.85		-5,353.68		-34.40%		-143,815.86		-118,966.80		-24,849.06		-20.90%

		Kuukausi- ja tuntipalkat		-8,854.30		-10,548.89		1,694.59		16.10%		-95,409.60		-79,575.05		-15,834.55		-19.90%				Kuukausi- ja tuntipalkat		-8,854.30		-10,548.89		1,694.59		16.10%		-95,409.60		-79,575.05		-15,834.55		-19.90%

		5000 Kuukausipalkat		-8,854.30		-10,548.89		1,694.59		16.10%		-95,409.60		-73,016.21		-22,393.39		-30.70%				5000 Kuukausipalkat		-8,854.30		-10,548.89		1,694.59		16.10%		-95,409.60		-73,016.21		-22,393.39		-30.70%

		5010 Tuntipalkat		0		0		0		-		0		-6,558.84		6,558.84		100.00%				5010 Tuntipalkat		0		0		0		-		0		-6,558.84		6,558.84		100.00%

		Lisät ja korvaukset		-1,210.91		-859		-351.91		-41.00%		-12,516.10		-10,464.84		-2,051.26		-19.60%				Lisät ja korvaukset		-1,210.91		-859.00		-351.91		-41.00%		-12,516.10		-10,464.84		-2,051.26		-19.60%

		5110 Muut palkanlisät		-1,210.91		-859		-351.91		-41.00%		-12,516.10		-10,464.84		-2,051.26		-19.60%				5110 Muut palkanlisät		-1,210.91		-859.00		-351.91		-41.00%		-12,516.10		-10,464.84		-2,051.26		-19.60%

		Loma-ajan ja sosiaalipalkat		-8,785.00		-2,307.00		-6,478.00		-280.80%		-13,001.32		-9,018.92		-3,982.40		-44.20%				Loma-ajan ja sosiaalipalkat		-8,785.00		-2,307.00		-6,478.00		-280.80%		-13,001.32		-9,018.92		-3,982.40		-44.20%

		5310 Vuosilomakorvaukset		0		-324		324		100.00%		0		-2,991.13		2,991.13		100.00%				5310 Vuosilomakorvaukset		0.00		-324.00		324.00		100.00%		0.00		-2,991.13		2,991.13		100.00%

		5320 Lomarahat		0		-162		162		100.00%		-4,216.32		-4,206.79		-9.53		-0.20%				5320 Lomarahat		0.00		-162.00		162.00		100.00%		-4,216.32		-4,206.79		-9.53		-0.20%

		5330 Lomapalkkojen jaksotus		-8,785.00		-1,821.00		-6,964.00		-382.40%		-8,785.00		-1,821.00		-6,964.00		-382.40%				5330 Lomapalkkojen jaksotus		-8,785.00		-1,821.00		-6,964.00		-382.40%		-8,785.00		-1,821.00		-6,964.00		-382.40%

		Henkilösivukulut		-1,231.04		-1,573.87		342.83		21.80%		-20,067.87		-17,754.36		-2,313.51		-13.00%				Henkilösivukulut		-1,857.04		-1,573.87		-283.17		-18.00%		-20,693.87		-17,754.36		-2,939.51		-16.60%

		6130 Tyel-maksut		-1,910.44		-2,329.15		418.71		18.00%		-27,323.31		-24,237.41		-3,085.90		-12.70%				6130 Tyel-maksut		-2,536.44		-2,329.15		-207.29		-8.90%		-27,949.31		-24,237.41		-3,711.90		-15.30%

		6140 Työntekijäin TEL-maksut		679.4		755.28		-75.88		-10.00%		7,255.44		6,483.05		772.39		11.90%				6140 Työntekijäin TEL-maksut		679.4		755.28		-75.88		-10.00%		7,255.44		6,483.05		772.39		11.90%

		Muut henkilösivukulut		-199.28		-264.09		64.81		24.50%		-2,194.97		-2,153.63		-41.34		-1.90%				Muut henkilösivukulut		-199.28		-264.09		64.81		24.50%		-2,194.97		-2,153.63		-41.34		-1.90%

		6300 Sosiaaliturvamaksut		-77.5		-102.29		24.79		24.20%		-863.06		-832.99		-30.07		-3.60%				6300 Sosiaaliturvamaksut		-77.5		-102.29		24.79		24.20%		-863.06		-832.99		-30.07		-3.60%

		6400 Tapaturmavakuutusmaksut		-65.42		-77.33		11.91		15.40%		-726.13		-621.28		-104.85		-16.90%				6400 Tapaturmavakuutusmaksut		-65.42		-77.33		11.91		15.40%		-726.13		-621.28		-104.85		-16.90%

		6410 Työttömyysvakuutusmaksut		-201.31		-303.31		102		33.60%		-2,150.86		-2,511.49		360.63		14.40%				6410 Työttömyysvakuutusmaksut		-201.31		-303.31		102.00		33.60%		-2,150.86		-2,511.49		360.63		14.40%

		6420 Työntekijöiden työttömyysvakuutusmaksut		150.98		225.98		-75		-33.20%		1,612.33		1,871.27		-258.94		-13.80%				6420 Työntekijöiden työttömyysvakuutusmaksut		150.98		225.98		-75.00		-33.20%		1,612.33		1,871.27		-258.94		-13.80%

		6430 Ryhmähenkivakuutusmaksut		-6.03		-7.14		1.11		15.50%		-67.25		-59.14		-8.11		-13.70%				6430 Ryhmähenkivakuutusmaksut		-6.03		-7.14		1.11		15.50%		-67.25		-59.14		-8.11		-13.70%

		Poistot 		-158,917.97		-151,371.33		-7,546.64		-5.00%		-158,917.97		-151,371.33		-7,546.64		-5.00%				Poistot 		0		-151,371.33		151,371.33		100.00%		0		-151,371.33		151,371.33		100.00%

		Suunnitelman mukaiset poistot		-158,917.97		-151,371.33		-7,546.64		-5.00%		-158,917.97		-151,371.33		-7,546.64		-5.00%				Suunnitelman mukaiset poistot		0		-151,371.33		151,371.33		100.00%		0		-151,371.33		151,371.33		100.00%

		6850 Poisto muista pitkävaikutteisista menoista		-158,917.97		-151,371.33		-7,546.64		-5.00%		-158,917.97		-151,371.33		-7,546.64		-5.00%				6850 Poisto muista pitkävaikutteisista menoista		0		-151,371.33		151,371.33		100.00%		0		-151,371.33		151,371.33		100.00%

		Muut kulut		-30,110.29		-3,741.03		-26,369.26		-704.90%		-44,628.69		-40,386.88		-4,241.81		-10.50%				Muut kulut		-30,110.29		-3,741.03		-26,369.26		-704.90%		-44,628.69		-40,386.88		-4,241.81		-10.50%

		Vapaaehtoiset henkilösivukulut		-644.6		-593.05		-51.55		-8.70%		-5,852.26		-4,550.99		-1,301.27		-28.60%				Vapaaehtoiset henkilösivukulut		-644.6		-593.05		-51.55		-8.70%		-5,852.26		-4,550.99		-1,301.27		-28.60%

		7000 Henkilökunnan koulutus		0		-245.48		245.48		100.00%		-1,992.60		-2,824.80		832.2		29.50%				7000 Henkilökunnan koulutus		0		-245.48		245.48		100.00%		-1,992.60		-2,824.80		832.2		29.50%

		7020 HR:n käytössä! Henkilökunnan virkistys- ja harrastustoiminta		-394.6		-336.7		-57.9		-17.20%		-2,741.12		-1,617.56		-1,123.56		-69.50%				7020 v.2020 HR:n käytössä! Henkilökunnan virkistys- ja harrastustoiminta		-394.6		-336.7		-57.9		-17.20%		-2,741.12		-1,617.56		-1,123.56		-69.50%

		7070 Henkilökunnan lounassetelit ja -lataukset (31.12.2019 asti myös hlöstön kahvit yms)		0		-10.87		10.87		100.00%		-868.54		-108.63		-759.91		-699.50%				7070 v.2020 Henkilökunnan lounassetelit ja -lataukset (31.12.2019 asti myös hlöstön kahvit yms)		0		-10.87		10.87		100.00%		-868.54		-108.63		-759.91		-699.50%

		7160 Lahjat henkilökunnalle		-250		0		-250		-		-250		0		-250		-				7160 Lahjat henkilökunnalle		-250		0		-250		-		-250		0		-250		-

		Hallintopalvelut		-4,650.00		0		-4,650.00		-		-4,650.00		0		-4,650.00		-				Hallintopalvelut		-4,650.00		0		-4,650.00		-		-4,650.00		0		-4,650.00		-

		8410 Laki ja konsultointipalvelut		-4,650.00		0		-4,650.00		-		-4,650.00		0		-4,650.00		-				8410 Laki ja konsultointipalvelut		-4,650.00		0		-4,650.00		-		-4,650.00		0		-4,650.00		-

		Muut hallintokulut		-15.69		-667.98		652.29		97.70%		-4,323.39		-8,555.89		4,232.50		49.50%				Muut hallintokulut		-15.69		-667.98		652.29		97.70%		-4,323.39		-8,555.89		4,232.50		49.50%

		8470 ATK-kulut		0		0		0		-		0		-1,116.00		1,116.00		100.00%				8470 ATK-kulut		0.00		0.00		0.00		-		0.00		-1,116.00		1,116.00		100.00%

		8480 Jäsenmaksut		0		0		0		-		0		-1,000.00		1,000.00		100.00%				8480 Jäsenmaksut		0.00		0.00		0.00		-		0.00		-1,000.00		1,000.00		100.00%

		8500 Puhelinkulut		0		0		0		-		-89.28		-189.75		100.47		52.90%				8500 Puhelinkulut		0.00		0.00		0.00		-		-89.28		-189.75		100.47		52.90%

		8560 Rahaliikenteen kulut		0		0		0		-		-278.26		0		-278.26		-				8560 Rahaliikenteen kulut		0.00		0.00		0.00		-		-278.26		0.00		-278.26		-

		8566 Matkakulut		0		0		0		-		-128.9		-914.34		785.44		85.90%				8566 Matkakulut		0.00		0.00		0.00		-		-128.90		-914.34		785.44		85.90%

		8570 Päivärahat		0		-63		63		100.00%		-210		-300		90		30.00%				8570 Päivärahat		0.00		-63.00		63.00		100.00%		-210.00		-300.00		90.00		30.00%

		8590 Lahjat ja onnittelut		0		-7.74		7.74		100.00%		0		-65.8		65.8		100.00%				8590 Lahjat ja onnittelut		0		-7.74		7.74		100.00%		0		-65.8		65.8		100.00%

		8600 Osallistumiskulut		0		-583.65		583.65		100.00%		-1,328.41		-2,236.78		908.37		40.60%				8600 Osallistumiskulut		0		-583.65		583.65		100.00%		-1,328.41		-2,236.78		908.37		40.60%

		8620 Toimistotarvikkeet		0		0		0		-		-487.31		-318.58		-168.73		-53.00%				8620 Toimistotarvikkeet		0		0		0		-		-487.31		-318.58		-168.73		-53.00%

		8630 Lomakkeet ja painatuskulut		0		0		0		-		0		-118.38		118.38		100.00%				8630 Lomakkeet ja painatuskulut		0		0		0		-		0		-118.38		118.38		100.00%

		8644 Tapahtumakulut (sis tapahtumatarvikkeet ja -tarjoilut)		0		0		0		-		0		-25.79		25.79		100.00%				8644 Tapahtumakulut (sis tapahtumatarvikkeet ja -tarjoilut)		0		0		0		-		0		-25.79		25.79		100.00%

		8650 Kokouskulut		-15.69		-13.59		-2.1		-15.50%		-155.9		-441.84		285.94		64.70%				8650 Kokouskulut		-15.69		-13.59		-2.1		-15.50%		-155.9		-441.84		285.94		64.70%

		8655 Vapaaehtoisten toimintaraha		0		0		0		-		0		-333.49		333.49		100.00%				8655 Vapaaehtoisten toimintaraha		0		0		0		-		0		-333.49		333.49		100.00%

		8660 Vapaaehtoisten koulutus		0		0		0		-		0		0		0		-				8660 Vapaaehtoisten koulutus		0		0		0		-		0		0		0		-

		8670 Muut vieraat palvelut		0		0		0		-		-1,413.03		-1,259.18		-153.85		-12.20%				8670 Muut vieraat palvelut		0		0		0		-		-1,413.03		-1,259.18		-153.85		-12.20%

		8680 Muut hallintokulut		0		0		0		-		-232.3		-235.96		3.66		1.60%				8680 Muut hallintokulut		0		0		0		-		-232.3		-235.96		3.66		1.60%

		Korjaukset ja tarvikkeet		-24,800.00		-2,480.00		-22,320.00		-900.00%		-29,803.04		-27,280.00		-2,523.04		-9.20%				Korjaukset ja tarvikkeet		-24,800.00		-2,480.00		-22,320.00		-900.00%		-29,803.04		-27,280.00		-2,523.04		-9.20%

		8760 Kalustohankinnat ja tarvikkeet		0		0		0		-		-43.04		0		-43.04		-				8760 Kalustohankinnat ja tarvikkeet		0		0		0		-		-43.04		0		-43.04		-

		8810 Suunnittelu- ja konsulttityöt		-24,800.00		-2,480.00		-22,320.00		-900.00%		-29,760.00		-27,280.00		-2,480.00		-9.10%				8810 Suunnittelu- ja konsulttityöt		-24,800.00		-2,480.00		-22,320.00		-900.00%		-29,760.00		-27,280.00		-2,480.00		-9.10%

		Sijoitus- ja rahoitustoiminta		0		0		0		- 		0		-1.84		1.84		100.00%				Sijoitus- ja rahoitustoiminta		0		0		0		- 		0		-1.84		1.84		100.00%

		Kulut		0		0		0		-		0		-1.84		1.84		100.00%				Kulut		0		0		0		-		0		-1.84		1.84		100.00%

		Korkokulut		0		0		0		-		0		-1.84		1.84		100.00%				Korkokulut		0		0		0		-		0		-1.84		1.84		100.00%

		9490 Korkokulut ostoveloista		0		0		0		-		0		-1.84		1.84		100.00%				9490 Korkokulut ostoveloista		0		0		0		-		0		-1.84		1.84		100.00%

		Tilikauden tulos 		-133,162.95		-169,479.46		36,316.51		21.40%		-257,392.89		-305,471.15		48,078.26		15.70%				Tilikauden tulos 		25,129.02		-169,479.46		194,608.48		114.80%		-99,100.92		-305,471.15		206,370.23		67.60%

		Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 		-133,162.95		-169,479.46		36,316.51		21.40%		-257,392.89		-305,471.15		48,078.26		15.70%				Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 		25,129.02		-169,479.46		194,608.48		114.80%		-99,100.92		-305,471.15		206,370.23		67.60%



																						Tuloslaskelma

		Tuloslaskelma																				Hakuehdot		Piilota				ei huomioida sisäistä tuottoa!

		Hakuehdot		Piilota		Ei huomioida poistoja, eikä sisäistä tuottoa!																Päivämääräväli:		1.12.2019 - 31.12.2019

		Päivämääräväli:		1.12.2019 - 31.12.2019																		Laskentakohteet:		Kustannuspaikat,     695 Kiinteistötoiminta								-318,582.06		-217,172.93		kiint.toimintojen henk.kulut

		Laskentakohteet:		Kustannuspaikat,     693 Asuntopalvelu																		Tallenna raportti pikalinkiksi										-87,477.94

Tarja Toivanen: Tarja Toivanen:
tästä vähennetty sisäinen veloitus		-32,728.11		kiint.toimintojen muut kuin henk.kulut

				Kustannuspaikat,         694 Jäsenpalvelut, palvelupisteet																		Sulje kaikki

		Tallenna raportti pikalinkiksi																				Kopioi leikepöydälle

		Laajenna kaikki

		Kopioi leikepöydälle																				Aalto-yliopiston ylioppilaskunta		Jaksolta								Tilikauden alusta

																								1.12.2019 - 31.12.2019		1.12.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%		1.1.2019 - 31.12.2019		1.1.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%

		Aalto-yliopiston ylioppilaskunta		Jaksolta								Tilikauden alusta										Tuloslaskelma

				1.12.2019 - 31.12.2019		1.12.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%		1.1.2019 - 31.12.2019		1.1.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%				Varsinainen toiminta		-838.86		-8,451.89		7,613.03		90.10%		-115,069.81		-78,352.55		-36,717.26		-46.90%

		Tuloslaskelma																				Sisäiset veloitukset		29,049.12		0		29,049.12		-		29,049.12		0		29,049.12		-

		Varsinainen toiminta		-107,118.38		-183,584.82		76,466.44		41.70%		-362,840.93		-443,823.10		80,982.17		18.20%				3080 Hallinnon veloitus yksiköiltä		29,049.12		0		29,049.12		-		29,049.12		0		29,049.12		-

		Muut tuotot		1,268.02		1,190.75		77.27		6.50%		14,750.81		6,440.95		8,309.86		129.00%				Kulut		-29,887.98		-8,451.89		-21,436.09		-253.60%		-144,118.93		-78,352.55		-65,766.38		-83.90%

		Sisäiset veloitukset		74,882.82		0		74,882.82		-		74,882.82		0		74,882.82		-				Henkilöstökulut		-5,330.69		-4,774.85		-555.84		-11.60%		-62,596.41		-49,725.17		-12,871.24		-25.90%

		Kulut		-183,269.22		-184,775.57		1,506.35		0.80%		-452,474.56		-450,264.05		-2,210.51		-0.50%				Kuukausi- ja tuntipalkat		-3,466.37		-2,486.16		-980.21		-39.40%		-40,706.05		-30,894.54		-9,811.51		-31.80%

		Sijoitus- ja rahoitustoiminta		0		0		0		- 		0		-1.84		1.84		100.00%				5000 Kuukausipalkat		-2,298.88		-2,262.54		-36.34		-1.60%		-27,483.76		-27,143.16		-340.6		-1.30%

		Kulut		0		0		0		-		0		-1.84		1.84		100.00%				5010 Tuntipalkat		-1,167.49		-223.62		-943.87		-422.10%		-13,222.29		-3,751.38		-9,470.91		-252.50%

		Tilikauden tulos 		-107,118.38		-183,584.82		76,466.44		41.70%		-362,840.93		-443,824.94		80,984.01		18.20%				Lisät ja korvaukset		-549.43		-540.75		-8.68		-1.60%		-7,207.45		-7,355.16		147.71		2.00%

		Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 		-107,118.38		-183,584.82		76,466.44		41.70%		-362,840.93		-443,824.94		80,984.01		18.20%				5100 Ylityönlisät		0		0		0		-		-646.87		-891.8		244.93		27.50%

																						5110 Muut palkanlisät		-549.43		-540.75		-8.68		-1.60%		-6,560.58		-6,463.36		-97.22		-1.50%

																						Palkkiot		-230.34		-185.74		-44.6		-24.00%		-743.85		-336.68		-407.17		-120.90%

																						5200 Palkkiot		0		0		0		-		0		-150.94		150.94		100.00%

																						5205 Palkkiot linnanisännät		-68.27		-49.17		-19.1		-38.80%		-178.28		-49.17		-129.11		-262.60%

																						5206 Palkkiot asuntotoimikunta		-94.82		-136.57		41.75		30.60%		-94.82		-136.57		41.75		30.60%

																						5208 Luottamushenkilöpalkkio		-67.25		0		-67.25		-		-470.75		0		-470.75		-

																						Loma-ajan ja sosiaalipalkat		-249		-1,250.00		1,001.00		80.10%		-3,820.52		-3,420.28		-400.24		-11.70%

																						5310 Vuosilomakorvaukset		0		0		0		-		-960.83		-101.26		-859.57		-848.90%

																						5320 Lomarahat		0		0		0		-		-2,531.19		-2,069.02		-462.17		-22.30%

																						5330 Lomapalkkojen jaksotus		-249		-1,250.00		1,001.00		80.10%		-249		-1,250.00		1,001.00		80.10%

																						5350 Muut sosiaalipalkat		0		0		0		-		-79.5		0		-79.5		-

																						Henkilösivukulut		-750.69		-238.95		-511.74		-214.20%		-9,082.98		-6,811.78		-2,271.20		-33.30%

																						6130 Tyel-maksut		-1,025.81		-473.21		-552.6		-116.80%		-13,117.44		-9,971.83		-3,145.61		-31.50%

																						6140 Työntekijäin TEL-maksut		275.12		234.26		40.86		17.40%		4,034.46		3,160.05		874.41		27.70%

																						Muut henkilösivukulut		-84.86		-73.25		-11.61		-15.80%		-1,035.56		-906.73		-128.83		-14.20%

																						6300 Sosiaaliturvamaksut		-31.43		-26.03		-5.4		-20.70%		-400.22		-348.91		-51.31		-14.70%

																						6400 Tapaturmavakuutusmaksut		-23.34		-20.88		-2.46		-11.80%		-335.2		-264.93		-70.27		-26.50%

																						6410 Työttömyysvakuutusmaksut		-79.35		-81.92		2.57		3.10%		-1,039.01		-1,039.28		0.27		0.00%

																						6420 Työntekijöiden työttömyysvakuutusmaksut		51.41		57.51		-6.1		-10.60%		769.82		770.83		-1.01		-0.10%

																						6430 Ryhmähenkivakuutusmaksut		-2.15		-1.93		-0.22		-11.40%		-30.95		-24.44		-6.51		-26.60%

																						Muut kulut		-24,557.29		-3,677.04		-20,880.25		-567.90%		-81,522.52		-28,627.38		-52,895.14		-184.80%

																						Vapaaehtoiset henkilösivukulut		315.42		-793.62		1,109.04		139.70%		-4,587.74		-2,287.56		-2,300.18		-100.60%

																						7000 Henkilökunnan koulutus		-452.88		0		-452.88		-		-1,186.96		0		-1,186.96		-

																						7020 v.2020 HR:n käytössä! Henkilökunnan virkistys- ja harrastustoiminta		317.4		-603.11		920.51		152.60%		-2,419.18		-1,912.20		-506.98		-26.50%

																						7050 Työterveyshuolto		0		0		0		-		-100		0		-100		-

																						7070 v.2020 Henkilökunnan lounassetelit ja -lataukset (31.12.2019 asti myös hlöstön kahvit yms)		700.9		-190.51		891.41		467.90%		-241.24		-375.36		134.12		35.70%

																						7160 Lahjat henkilökunnalle		-250		0		-250		-		-360.36		0		-360.36		-

																						7170 Muut henkilösivukulut		0		0		0		-		-280		0		-280		-

																						Hallintopalvelut		-24,490.00		0		-24,490.00		-		-27,782.20		-103.92		-27,678.28		-

																						8380 Taloushallintopalvelut		-10,986.40		0		-10,986.40		-		-10,986.40		0		-10,986.40		-

																						8410 Laki ja konsultointipalvelut		-13,503.60		0		-13,503.60		-		-15,983.60		0		-15,983.60		-

																						8430 Muut hallintopalvelut		0		0		0		-		-812.2		0		-812.2		-

																						8440 Viranomaismaksut		0		0		0		-		0		-103.92		103.92		100.00%

																						Muut hallintokulut		-382.71		-1,468.86		1,086.15		73.90%		-36,147.42		-24,219.33		-11,928.09		-49.30%

																						8450 Kirjat ja lehdet		-192.2		-249.5		57.3		23.00%		-661.2		-909.47		248.27		27.30%

																						8470 ATK-kulut		0		-980.4		980.4		100.00%		-9,084.08		-5,809.68		-3,274.40		-56.40%

																						8480 Jäsenmaksut		0		0		0		-		-2,920.00		-2,920.00		0		0.00%

																						8500 Puhelinkulut		0		0		0		-		-33.75		0		-33.75		-

																						8566 Matkakulut		-129.92		-11.1		-118.82		-1070.50%		-260.59		-3,182.42		2,921.83		91.80%

																						8575 Kilometrikorvaukset		0		0		0		-		-43.43		-78.24		34.81		44.50%

																						8580 Autokulut, talousjohtaja		0		0		0		-		0		-12.5		12.5		100.00%

																						8590 Lahjat ja onnittelut		0		0		0		-		0		-2,860.20		2,860.20		100.00%

																						8600 Osallistumiskulut		0		-110		110		100.00%		0		-363.96		363.96		100.00%

																						8620 Toimistotarvikkeet		0		0		0		-		-31.22		-9.31		-21.91		-235.30%

																						8622 ÄLÄ KÄYTÄ Tapahtumatarvikkeet, KÄYTÄ TILIÄ 8644		0		0		0		-		0		0		0		-

																						8644 Tapahtumakulut (sis tapahtumatarvikkeet ja -tarjoilut)		0		-57.44		57.44		100.00%		0		-567.19		567.19		100.00%

																						8650 Kokouskulut		-7.9		-60.42		52.52		86.90%		-713.56		-475.84		-237.72		-50.00%

																						8660 Vapaaehtoisten koulutus		0		0		0		-		0		-793.6		793.6		100.00%

																						8670 Muut vieraat palvelut		-40.29		0		-40.29		-		-22,303.44		-6,102.94		-16,200.50		-265.50%

																						8680 Muut hallintokulut		-12.4		0		-12.4		-		-96.15		-133.98		37.83		28.20%

																						Korjaukset ja tarvikkeet		0		-1,414.56		1,414.56		100.00%		-13,005.16		-2,016.57		-10,988.59		-544.90%

																						8760 Kalustohankinnat ja tarvikkeet		0		-1,294.56		1,294.56		100.00%		-3,220.28		-1,582.23		-1,638.05		-103.50%

																						8770 Käyttötarvikkeet		0		-120		120		100.00%		-582.73		-288.27		-294.46		-102.10%

																						8810 Suunnittelu- ja konsulttityöt		0		0		0		-		-8,998.31		0		-8,998.31		-

																						8840 Muut vierailla suoritettavat työt		0		0		0		-		-203.84		-146.07		-57.77		-39.50%

																						Sijoitus- ja rahoitustoiminta		0		0		0		- 		-10.35		0		-10.35		- 

																						Kulut		0		0		0		-		-10.35		0		-10.35		-

																						Korkokulut		0		0		0		-		-10.35		0		-10.35		-

																						9490 Korkokulut ostoveloista		0		0		0		-		-0.35		0		-0.35		-

																						9610 Perimiskulut		0		0		0		-		-10		0		-10		-

																						Tilikauden tulos 		-838.86		-8,451.89		7,613.03		90.10%		-115,080.16		-78,352.55		-36,727.61		-46.90%

																						Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 		-838.86		-8,451.89		7,613.03		90.10%		-115,080.16		-78,352.55		-36,727.61		-46.90%





690

		Tuloslaskelma



		

690 Tukitoiminnot yht (ent. Talouststo yht)  1 EUR
						Kuukausi										Kumulatiivinen																Vuosi		Vuosi		Vuosi

								6.2020										1-6.2020																Ennuste		Budjetti		Edellinen vuosi Toteuma

								Toteuma				Budjetti		Edellinen vuosi Toteuma				Toteuma				Budjetti		%
Toteuma / 
Budjetti		
 Edellinen vuosi Toteuma				%
Toteuma / 
Edellinen vuosi Toteuma				Toteuma + 
Budjetti		1-12.2020		1-12.2019

								EUR		%		EUR		EUR		%		EUR		%		EUR		EUR		EUR		%		EUR		%		EUR		EUR		EUR		%

		

		VARSINAINEN TOIMINTA

		Varsinaisen toiminnan tuotot		Vuokrat		3010 - Laite- ja tarvikevuokrat																				-217

																										-217

				Muut tuotot		3058 - Kopio- ja postimaksutuotot								45				408								272				150.2				408				557

						3059 - Saadut korvaukset		13				4,167		5,167				4,156				25,000		16.6		25,289				16.4				29,156		50,000		57,967

						3060 - Muut tuotot								60				20								221				9.1				20				423

								13				4,167		5,272				4,584				25,000		18.3		25,781				17.8				29,584		50,000		58,948

				Sisäiset veloitukset		3080 - Hallinnon veloitus alv 0%		4,021						52,378				20,105								314,268				6.4				20,105				771,701

								4,021						52,378				20,105								314,268				6.4				20,105				771,701

								4,034				4,167		57,650				24,689				25,000		98.8		339,832				7.3				49,689		50,000		830,649

		Varsinaisen toiminnan kulut		Henkilöstökulut		Palkat ja palkkiot		19,238				22,127		22,558				102,935				132,763		77.5		114,194				90.1				235,698		265,525		219,972

						5000 - Kuukausipalkat		19,238				22,127		22,558				99,768				132,763		75.1		114,194				87.4				232,530		265,525		217,805

						5010 - Tuntipalkat												3,167																3,167				2,168

						Lisät ja korvaukset								2,228												13,237												26,676

						5110 - Muut palkanlisät								2,228												13,237												26,676

						Loma-ajan ja sosiaalipalkat		2,482				10,068		11,337				13,154				11,728		112.2		11,337				116.0				15,145		13,719		13,533

						5310 - Vuosilomakorvaukset						332						7,853				1,992		394.3										9,844		3,983		3,248

						5320 - Lomarahat		8,808				9,736		11,337				11,627				9,736		119.4		11,337				102.6				11,627		9,736		12,961

						5330 - Lomapalkkojen jaksotus		-6,326										-6,326																-6,326				-2,677

						Luontoisedut		40						795				200								4,770				4.2				200				5,030

						5420 - Autoedut								755												4,530												4,530

						5430 - Puhelinedut		40						40				200								240				83.5				200				500

						Luontoisetujen vastatili		-40						-795				-200								-4,770				4.2				-200				-5,030

						5990 - Luontoisetujen vastatili		-40						-795				-200								-4,770				4.2				-200				-5,030

						Henkilösivukulut		5,634				3,944		8,401				26,149				23,666		110.5		34,746				75.3				49,815		47,332		60,714

						6130 - Tyel-maksut		6,376				3,944		9,304				27,987				23,666		118.3		36,220				77.3				51,653		47,332		65,910

						6140 - Työntekijäin TEL-maksut		-2,163						-2,576				-9,219								-10,164				90.7				-9,219				-18,870

						6170 - Eläkkeet		1,421						1,674				7,380								8,690				84.9				7,380				13,675

						Muut henkilösivukulut		717				794		731				4,978				4,761		104.6		2,842				175.2				9,739		9,522		5,304

						6300 - Sosiaaliturvamaksut		376				312		284				1,643				1,871		87.8		1,105				148.6				3,514		3,742		2,063

						6400 - Tapaturmavakuutusmaksut		197				482		240				2,706				2,890		93.6		933				290.0				5,596		5,780		1,741

						6410 - Työttömyysvakuutusmaksut		476						738				2,076								2,871				72.3				2,076				5,358

						6420 - Työntekijöiden työttömyysvakuutusmaksut		-351						-554				-1,533								-2,153				71.2				-1,533				-4,019

						6430 - Ryhmähenkivakuutusmaksut		20						22				86								86				99.6				86				161

								28,072				36,933		45,256				147,215				172,917		85.1		176,356				83.5				310,396		336,098		326,200

				Muut kulut		Vapaaehtoiset henkilösivukulut		606				1,751		4,552				5,835				10,506		55.5		27,512				21.2				16,340		21,011		46,315

						7000 - Henkilökunnan koulutus						292						37				1,750		2.1										1,787		3,500		414

						7010 - Tiimipalaverit ja -virkistys + osallistumismaksut juhliin (tili tuli käyttöön v.2020)						100						178				600		29.7										778		1,200

						7020 - HR:n käytössä! Henkilökunnan virkistys- ja harrastustoiminta		50				146		937				1,127				875		128.8		4,181				27.0				2,002		1,750		4,620

						7040 - Siv.palv.miesten asunnot						625		988								3,750				5,185								3,750		7,500		9,736

						7050 - Työterveyshuolto		283				350		1,377				3,531				2,100		168.1		9,522				37.1				5,631		4,200		18,480

						7070 - Henkilökunnan lounassetelit ja -lataukset (31.12.2019 asti myös hlöstön kahvit yms)		273				51		1,250				890				306		291.4		8,214				10.8				1,196		611		12,323

						7110 - Kahvitarvikkeet/ hedelmät yms. (tili tuli käyttöön v.2020)						42										250												250		500

						7120 - Virikesetelit ja -lataukset (tili tuli käyttöön v.2020. Ennen sis.tiliin 7020)						115										688												688		1,375

						7160 - Lahjat henkilökunnalle						31						72				188		38.4		410				17.6				260		375		600

						7170 - Muut henkilösivukulut																																142

						Käyttö- ja huoltosopimukset																																500

						7340 - Muut käyttö- ja huoltopalvelut																																500

						Sähkö																				34												34

						7830 - Huonesähkö																				34												34

						Vakuutukset						446						5,099				2,675		190.6		3,417				149.2				7,774		5,350		5,240

						8000 - Irtaimistovakuutukset						75						753				450		167.4		854				88.2				1,203		900		854

						8020 - Vastuuvakuutukset						292						3,607				1,750		206.1		1,823				197.8				5,357		3,500		3,646

						8030 - Muut vakuutukset						29						265				175		151.5		265				100.0				440		350		265

						8040 - Matkustajavakuutus						50						474				300		158.0		475				99.8				774		600		475

						Vuokrat ja vastikkeet						5,000		4,811								30,000				28,866								30,000		60,000		57,732

						8050 - Huoneistovuokrat						5,000		4,811								30,000				28,866								30,000		60,000		57,732

						Hallintopalvelut		5,596				9,016		6,609				70,985				54,095		131.2		53,386				133.0				125,080		108,189		108,269

						8380 - Taloushallintopalvelut		5,596				5,833		5,984				45,189				35,000		129.1		32,276				140.0				80,189		70,000		67,571

						8390 - Tilintarkastuspalvelut						2,500						16,120				15,000		107.5		19,294				83.5				31,120		30,000		34,879

						8410 - Laki ja konsultointipalvelut						216						7,626				1,295		589.1										8,921		2,589		2,257

						8420 - Perintä- ja luottotietopalvelut						83						242				500		48.4		567				42.6				742		1,000		744

						8430 - Muut hallintopalvelut						333		624				1,557				2,000		77.8		1,249				124.7				3,557		4,000		2,712

						8440 - Viranomaismaksut						50						252				300		84.0										552		600		105

						Muut hallintokulut		1,811				3,383		3,984				33,594				20,299		165.5		30,610				109.7				53,892		40,597		65,541

						8450 - Kirjat ja lehdet		34				42		597				205				250		81.8		868				23.6				455		500		1,276

						8470 - ATK-kulut						42						1,108				250		443.4		1,045				106.0				1,358		500		1,045

						8480 - Jäsenmaksut						58						700				350		200.0		690				101.4				1,050		700		690

						8500 - Puhelinkulut		162				417		347				533				2,500		21.3		2,762				19.3				3,033		5,000		6,092

						8530 - Tietoverkkopalvelut						83						322				500		64.5		322				100.0				822		1,000		322

						8540 - Postikulut		18				208		117				353				1,250		28.3		916				38.6				1,603		2,500		1,842

						8557 - Paytrail-maksut		122										464																464

						8558 - Pankki- ja luottokorttiprovisiot		29				453		423				1,984				2,720		73.0		2,173				91.3				4,704		5,440		6,953

						8560 - Rahaliikenteen kulut		550				583		679				3,920				3,500		112.0		5,092				77.0				7,420		7,000		9,135

						8562 - Polttoainekulut								587												843												843

						8566 - Matkakulut						83		100				14				500		2.8		191				7.3				514		1,000		340

						8570 - Päivärahat 		647				138		445				5,737				829		692.5		3,218				178.3				6,566		1,657		6,127

						8575 - Kilometrikorvaukset						17						28				100		28.0										128		200

						8580 - Autokulut, talousjohtaja								434												5,362												9,874

						8590 - Lahjat ja onnittelut						50		184								300				401								300		600		923

						8595 - Ohjelmatoimistokulut		249										249																249

						8600 - Osallistumiskulut												250																250				160

						8620 - Toimistotarvikkeet						42										250				52								250		500		93

						8644 - Tapahtumakulut (sis tapahtumatarvikkeet ja -tarjoilut)						83		40				39				500		7.9		40				98.2				539		1,000		40

						8650 - Kokouskulut						250		-12				588				1,500		39.2		1,477				39.8				2,088		3,000		4,135

						8665 - Maksetut myyntiprovisiot																				0												0

						8670 - Muut vieraat palvelut						833		36				16,505				5,000		330.1		5,078				325.0				21,505		10,000		15,381

						8680 - Muut hallintokulut								7				265								78				339.8				265				270

						8692 - IT-laitehankinnat 												328																328

						Korjaukset ja tarvikkeet																				311												3,178

						8760 - Kalustohankinnat ja tarvikkeet																				14												14

						8810 - Suunnittelu- ja konsulttityöt																				298												3,125

						8840 - Muut vierailla suoritettavat työt																																40

								8,013				19,596		19,956				115,513				117,574		98.2		144,137				80.1				233,086		235,147		286,809

				Poistot ja arvonalentumiset		Suunnitelman mukaiset poistot																																3,077

						6870 - Poisto koneista ja kalustosta																																3,077

																																						3,077

								36,085				56,528		65,212				262,728				290,491		90.4		320,492				82.0				543,482		571,245		616,085

		VARSINAINEN TOIMINTA YHT.						-32,050				-52,362		-7,562				-238,039				-265,491		89.7		19,340				-1,230.8				-493,793		-521,245		214,564

		

		VARAINHANKINTA

		

		TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ						-32,050				-52,362		-7,562				-238,039				-265,491		89.7		19,340				-1,230.8				-493,793		-521,245		214,564

		

		SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA

		Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot		Korkotuotot		9170 - Korkotuotot myyntisaamisista																				439												463

						9250 - Muut korkotuotot																																0

																										439												463

																										439												463

		Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulut		Muut rahoituskulut		9490 - Korkokulut ostoveloista								29				17								29				59.0				17				32

						9550 - Muut korkokulut																				2												44

						9610 - Perimiskulut								52				62								950				6.5				62				1,622

														81				79								982				8.1				79				1,698

														81				79								982				8.1				79				1,698

		SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA YHT.												-81				-79								-543				14.6				-79				-1,235

		

		SATUNNAISET ERÄT

		

		

		TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ						-32,050				-52,362		-7,643				-238,118				-265,491		89.7		18,797				-1,266.8				-493,872		-521,245		213,329

		

		

		







AYY-P Oy kp 10

		AYY-Palvelu Oy

												EUR		EUR																				2019		2018

												-46,216.76		-68,251.05		TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 														Koko Yrppä				14,103.92		19,908.62

		Tuloslaskelma		Ei muutoksia helmikuun 2020 jälkeen																				Tuloslaskelma

		Hakuehdot		Piilota																				Hakuehdot		Piilota

		Päivämääräväli:		1.12.2019 - 31.12.2019																				Päivämääräväli:		1.12.2019 - 31.12.2019

		Laskentakohteet:		Otsikko , 10 AINO - lehti																				Laskentakohteet:		Otsikko , 10 AINO - lehti								-50,404.79		-74,613.33		Aino-lehden kulut

		Tallenna raportti pikalinkiksi																						Tallenna raportti pikalinkiksi

		Laajenna kaikki																						Sulje kaikki

		Kopioi leikepöydälle																						Kopioi leikepöydälle



		AYY-Palvelu Oy		Jaksolta								Tilikauden alusta												AYY-Palvelu Oy		Jaksolta								Tilikauden alusta

				1.12.2019 - 31.12.2019		1.12.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%		1.1.2019 - 31.12.2019		1.1.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%								1.12.2019 - 31.12.2019		1.12.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%		1.1.2019 - 31.12.2019		1.1.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%

		Tuloslaskelma																						Tuloslaskelma

		Myyntituotot		0.00		0.00		0.00		- 		4,804.03		8,254.03		-3,450.00		-41.80%						Myyntituotot		0		0		0		- 		4,804.03		8,254.03		-3,450.00		-41.80%

		Yleiset myyntitilit		0.00		0.00		0.00		-		4,804.03		8,254.03		-3,450.00		-41.80%						Yleiset myyntitilit		0		0		0		-		4,804.03		8,254.03		-3,450.00		-41.80%

		L I I K E V A I H T O 		0.00		0.00		0.00		- 		4,804.03		8,254.03		-3,450.00		-41.80%						3043 Ilmoitusmyynti, Aino-lehti, alv 24 %, 1.1.2013		0		0		0		-		4,804.03		8,254.03		-3,450.00		-41.80%

		BRUTTOTULOS 		0.00		0.00		0.00		- 		4,804.03		8,254.03		-3,450.00		-41.80%						L I I K E V A I H T O 		0		0		0		- 		4,804.03		8,254.03		-3,450.00		-41.80%

		Henkilöstökulut		0.00		-6,181.63		6,181.63		100.00%		-26,202.46		-51,044.74		24,842.28		48.70%						BRUTTOTULOS 		0		0		0		- 		4,804.03		8,254.03		-3,450.00		-41.80%

		Palkat ja palkkiot		0.00		-5,584.90		5,584.90		100.00%		-23,037.73		-43,391.79		20,354.06		46.90%						Henkilöstökulut		0		-6,181.63		6,181.63		100.00%		-26,202.46		-51,044.74		24,842.28		48.70%

		Henkilösivukulut		0.00		-596.73		596.73		100.00%		-3,164.73		-7,652.95		4,488.22		58.60%						Palkat ja palkkiot		0		-5,584.90		5,584.90		100.00%		-23,037.73		-43,391.79		20,354.06		46.90%

		Liiketoiminnan muut kulut		-382.80		-1,910.57		1,527.77		80.00%		-24,818.33		-25,460.34		642.01		2.50%						Työntekijöiden palkat ja palkkiot		0		-5,584.90		5,584.90		100.00%		-23,037.73		-43,391.79		20,354.06		46.90%

		Vapaaehtoiset henkilösivukulut		-328.00		0.00		-328		-		-194.40		0.00		-194.40		-						Työssäoloajan normaalipalkat		0		-2,864.90		2,864.90		100.00%		-13,155.96		-34,378.80		21,222.84		61.70%

		Myyntikulut		0		0		0		-		-616		-1,891.75		1,275.75		67.40%						5000 Työntekijäpalkat		0		-2,864.90		2,864.90		100.00%		-13,155.96		-34,378.80		21,222.84		61.70%

		Muut hallintokulut		-54.8		-1,910.57		1,855.77		97.10%		-24,007.93		-23,568.59		-439.34		-1.90%						Lisät ja korvaukset		0		-2,720.00		2,720.00		100.00%		-5,590.00		-7,260.00		1,670.00		23.00%

		L I I K E V O I T T O ( - T A P P I O ) 		-382.80		-8,092.20		7,709.40		95.30%		-46,216.76		-68,251.05		22,034.29		32.30%						5130 Muut ennakonpidätyksen alaiset korvaukset		0		-2,720.00		2,720.00		100.00%		-5,590.00		-7,260.00		1,670.00		23.00%

		TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 		-382.80		-8,092.20		7,709.40		95.30%		-46,216.76		-68,251.05		22,034.29		32.30%						Loma-ajan ja sosiaalipalkat		0		0		0		-		-4,291.77		-1,752.99		-2,538.78		-144.80%

		TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 		-382.80		-8,092.20		7,709.40		95.30%		-46,216.76		-68,251.05		22,034.29		32.30%						5310 Vuosilomakorvaukset		0		0		0		-		-3,989.84		-320.53		-3,669.31		-1144.80%

																								5320 Lomaltapaluurahat		0		0		0		-		-301.93		-1,432.46		1,130.53		78.90%

																								Henkilösivukulut		0		-596.73		596.73		100.00%		-3,164.73		-7,652.95		4,488.22		58.60%

																								Eläkekulut		0		-542.88		542.88		100.00%		-2,751.50		-6,960.62		4,209.12		60.50%

																								Eläkevakuutusmaksut		0		-542.88		542.88		100.00%		-2,751.50		-6,960.62		4,209.12		60.50%

																								6130 TyEL-maksut		0		-724.81		724.81		100.00%		-3,929.25		-9,255.09		5,325.84		57.50%

																								6140 Työntekijäin TyEL-maksut		0		181.93		-181.93		-100.00%		1,177.75		2,294.47		-1,116.72		-48.70%

																								Muut henkilösivukulut		0		-53.85		53.85		100.00%		-413.23		-692.33		279.1		40.30%

																								Sosiaaliturvamaksut		0		-24.63		24.63		100.00%		-125.87		-310.65		184.78		59.50%

																								6300 Sosiaaliturvamaksut		0		-24.63		24.63		100.00%		-125.87		-310.65		184.78		59.50%

																								Pakolliset vakuutusmaksut		0		-29.22		29.22		100.00%		-287.36		-381.68		94.32		24.70%

																								6400 Tapaturmavakuutusmaksut		0		-8.59		8.59		100.00%		-178.7		-109.7		-69		-62.90%

																								6410 Työttömyysvakuutusmaksut		0		-73.05		73.05		100.00%		-354.45		-932.79		578.34		62.00%

																								6420 Työntekijöiden työttömyysvakuutusmaksut		0		54.43		-54.43		-100.00%		261.72		686.48		-424.76		-61.90%

																								6430 Ryhmähenkivakuutusmaksut		0		-2.01		2.01		100.00%		-15.93		-25.67		9.74		37.90%

																								Liiketoiminnan muut kulut		-382.8		-1,910.57		1,527.77		80.00%		-24,818.33		-25,460.34		642.01		2.50%

																								Vapaaehtoiset henkilösivukulut		-328		0		-328		-		-194.4		0		-194.4		-

																								7020 Virkistys- ja harrastustoiminta		-150		0		-150		-		-150		0		-150		-

																								7070 Henkilökunnan ruokailu / lounassetelit		-178		0		-178		-		-44.4		0		-44.4		-

																								Myyntikulut		0		0		0		-		-616		-1,891.75		1,275.75		67.40%

																								8000 Maksetut myyntiprovisiot		0		0		0		-		-616		-1,891.75		1,275.75		67.40%

																								Muut hallintokulut		-54.8		-1,910.57		1,855.77		97.10%		-24,007.93		-23,568.59		-439.34		-1.90%

																								8540 Posti- ja lähettikulut		-34.8		-311.57		276.77		88.80%		-950.67		-1,187.76		237.09		20.00%

																								8631 Aino-lehden painatuskulut		0		0		0		-		-5,969.70		-13,534.34		7,564.64		55.90%

																								8632 Muut vieraat palvelut		0		-1,500.00		1,500.00		100.00%		-1,500.00		-5,244.39		3,744.39		71.40%

																								8633 Aino-lehti, muut kulut		0		-99		99		100.00%		-15,567.56		-3,602.10		-11,965.46		-332.20%

																								8650 Kokous- ja neuvottelukulut		-20		0		-20		-		-20		0		-20		-

																								L I I K E V O I T T O ( - T A P P I O ) 		-382.8		-8,092.20		7,709.40		95.30%		-46,216.76		-68,251.05		22,034.29		32.30%

																								TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 		-382.8		-8,092.20		7,709.40		95.30%		-46,216.76		-68,251.05		22,034.29		32.30%

																								TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 		-382.8		-8,092.20		7,709.40		95.30%		-46,216.76		-68,251.05		22,034.29		32.30%

																								Tuloslaskelma

																								Hakuehdot		Piilota

																								Päivämääräväli:		1.12.2019 - 31.12.2019

																								Laskentakohteet:		Kustannuspaikat,         103 Yritysyhteistyö

																								Tallenna raportti pikalinkiksi

																								Laajenna kaikki

																								Kopioi leikepöydälle

																								Aalto-yliopiston ylioppilaskunta		Jaksolta								Tilikauden alusta

																										1.12.2019 - 31.12.2019		1.12.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%		1.1.2019 - 31.12.2019		1.1.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%

																								Tuloslaskelma

																								Varsinainen toiminta		7,810.49		-3,620.66		11,431.15		315.70%		9,915.89		13,546.34		-3,630.45		-26.80%

																								Muut tuotot		14,625.00		1,060.00		13,565.00		1279.70%		81,275.00		92,812.00		-11,537.00		-12.40%

																								Kulut		-6,814.51		-4,680.66		-2,133.85		-45.60%		-71,359.11		-79,265.66		7,906.55		10.00%

																								Tilikauden tulos 		7,810.49		-3,620.66		11,431.15		315.70%		9,915.89		13,546.34		-3,630.45		-26.80%

																								Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 		7,810.49		-3,620.66		11,431.15		315.70%		9,915.89		13,546.34		-3,630.45		-26.80%





AYY-P Oy kp 30

		AYY-Palvelu Oy

												EUR		EUR

												275,205.46		47,106.89		TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 

												537,136.18		218,655.38		BRUTTOTULOS 

		Tuloslaskelma																				Tuloslaskelma

		Hakuehdot		Piilota																		Hakuehdot		Piilota

		Päivämääräväli:		1.12.2019 - 31.12.2019																		Päivämääräväli:		1.12.2019 - 31.12.2019

		Laskentakohteet:		Otsikko , 30 Isännöinti																		Laskentakohteet:		Otsikko , 30 Isännöinti

		Tallenna raportti pikalinkiksi		Lomapalkkavarauksen muutos on kirjattu ilman kp:ta. Kulu ei näy tässä.																		Tallenna raportti pikalinkiksi

		Laajenna kaikki		Vuoden 2018 varauksen purku + vuoden 2019 varaus = 12.598,32 euroa (ei siis näy tällä raportilla).																		Sulje kaikki

		Kopioi leikepöydälle																				Kopioi leikepöydälle



		AYY-Palvelu Oy		Jaksolta								Tilikauden alusta										AYY-Palvelu Oy		Jaksolta								Tilikauden alusta

				1.12.2019 - 31.12.2019		1.12.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%		1.1.2019 - 31.12.2019		1.1.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%						1.12.2019 - 31.12.2019		1.12.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%		1.1.2019 - 31.12.2019		1.1.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%

		Tuloslaskelma																				Tuloslaskelma

		Myyntituotot		313,308.60		17,408.38		295,900.22		1699.80%		537,136.18		218,655.38		318,480.80		145.70%				Myyntituotot		313,308.60		17,408.38		295,900.22		1699.80%		537,136.18		218,655.38		318,480.80		145.70%

		Yleiset myyntitilit		313,308.60		17,408.38		295,900.22		1699.80%		537,136.18		218,655.38		318,480.80		145.70%				Yleiset myyntitilit		313,308.60		17,408.38		295,900.22		1699.80%		537,136.18		218,655.38		318,480.80		145.70%

		L I I K E V A I H T O 		313,308.60		17,408.38		295,900.22		1699.80%		537,136.18		218,655.38		318,480.80		145.70%				3051 Isännöintipalvelut, konsernin sisäinen		294,487.63		17,408.38		277,079.25		1591.60%		518,315.21		218,655.38		299,659.83		137.00%

		BRUTTOTULOS 		313,308.60		17,408.38		295,900.22		1699.80%		537,136.18		218,655.38		318,480.80		145.70%				3052 Rakennuttamispalvelut, konsernin sisäinen		18,820.97		0		18,820.97		-		18,820.97		0		18,820.97		-

		Henkilöstökulut		-28,344.52		-15,951.80		-12,392.72		-77.70%		-255,985.65		-167,447.76		-88,537.89		-52.90%				L I I K E V A I H T O 		313,308.60		17,408.38		295,900.22		1699.80%		537,136.18		218,655.38		318,480.80		145.70%

		Palkat ja palkkiot		-23,124.21		-13,282.40		-9,841.81		-74.10%		-211,785.53		-138,295.09		-73,490.44		-53.10%				BRUTTOTULOS 		313,308.60		17,408.38		295,900.22		1699.80%		537,136.18		218,655.38		318,480.80		145.70%

		Henkilösivukulut		-5,220.31		-2,669.40		-2,550.91		-95.60%		-44,200.12		-29,152.67		-15,047.45		-51.60%				Henkilöstökulut		-28,344.52		-15,951.80		-12,392.72		-77.70%		-255,985.65		-167,447.76		-88,537.89		-52.90%

		Liiketoiminnan muut kulut		-5,176.93		-3,020.07		-2,156.86		-71.40%		-5,945.05		-4,104.44		-1,840.61		-44.80%				Palkat ja palkkiot		-23,124.21		-13,282.40		-9,841.81		-74.10%		-211,785.53		-138,295.09		-73,490.44		-53.10%

		Vapaaehtoiset henkilösivukulut		-4,944.90		-2,931.45		-2,013.45		-68.70%		-2,910.86		-1,369.37		-1,541.49		-112.60%				Työntekijöiden palkat ja palkkiot		-23,164.21		-13,282.40		-9,881.81		-74.40%		-211,910.81		-138,295.09		-73,615.72		-53.20%

		Matkakulut		-232.03		-88.62		-143.41		-161.80%		-1,176.66		-919.05		-257.61		-28.00%				Työssäoloajan normaalipalkat		-23,170.02		-13,282.40		-9,887.62		-74.40%		-186,486.13		-126,631.42		-59,854.71		-47.30%

		Hallintopalvelut		0		0		0		-		0.00		-438.60		438.60		100.00%				5000 Työntekijäpalkat		-22,296.10		-13,282.40		-9,013.70		-67.90%		-185,612.21		-126,631.42		-58,980.79		-46.60%

		Muut hallintokulut		0.00		0.00		0.00		-		-1,857.53		-1,377.42		-480.11		-34.90%				5020 Tuntipalkat		-873.92		0		-873.92		-		-873.92		0		-873.92		-

		L I I K E V O I T T O ( - T A P P I O ) 		279,787.15		-1,563.49		281,350.64		- 		275,205.48		47,103.18		228,102.30		484.30%				Loma-ajan ja sosiaalipalkat		-1,192.47		0		-1,192.47		-		-39,436.43		-18,762.67		-20,673.76		-110.20%

		Rahoitustuotot ja -kulut		0.00		0.00		0.00		- 		-0.02		3.71		-3.73		-100.50%				5320 Lomaltapaluurahat		0		0		0		-		-7,725.40		-6,473.84		-1,251.56		-19.30%

		Muut korko- ja rahoitustuotot		0		0		0		-		0		3.71		-3.71		-100.00%				5340 Sairausajan ja vanhempainvapaan palkat		-1,192.47		0		-1,192.47		-		-31,711.03		-12,288.83		-19,422.20		-158.00%

		Korkokulut ja muut rahoituskulut		0.00		0.00		0.00		-		-0.02		0.00		-0.02		-				Luontoisedut		-40		0		-40		-		-125.28		0		-125.28		-

		TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 		279,787.15		-1,563.49		281,350.64		- 		275,205.46		47,106.89		228,098.57		484.20%				5430 Puhelinedut		-40		0		-40		-		-125.28		0		-125.28		-

		TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 		279,787.15		-1,563.49		281,350.64		- 		275,205.46		47,106.89		228,098.57		484.20%				Saadut korvaukset palkoista		1,238.28		0		1,238.28		-		14,137.03		7,099.00		7,038.03		99.10%

																						5470 Saadut sairausvakuutuskorvaukset		1,238.28		0		1,238.28		-		14,137.03		7,099.00		7,038.03		99.10%

																						Luontoisetujen vastatili		40		0		40		-		125.28		0		125.28		-

																						5990 Luontoisetujen vastatili		40		0		40		-		125.28		0		125.28		-

																						Henkilösivukulut		-5,220.31		-2,669.40		-2,550.91		-95.60%		-44,200.12		-29,152.67		-15,047.45		-51.60%

																						Eläkekulut		-4,202.13		-2,419.70		-1,782.43		-73.70%		-38,784.64		-26,419.23		-12,365.41		-46.80%

																						Eläkevakuutusmaksut		-4,202.13		-2,419.70		-1,782.43		-73.70%		-38,784.64		-26,419.23		-12,365.41		-46.80%

																						6130 TyEL-maksut		-5,929.20		-3,360.45		-2,568.75		-76.40%		-54,873.51		-36,784.68		-18,088.83		-49.20%

																						6140 Työntekijäin TyEL-maksut		1,727.07		940.75		786.32		83.60%		16,088.87		10,365.45		5,723.42		55.20%

																						Muut henkilösivukulut		-1,018.18		-249.7		-768.48		-307.80%		-5,415.48		-2,733.44		-2,682.04		-98.10%

																						Sosiaaliturvamaksut		-181.15		-114.23		-66.92		-58.60%		-1,622.63		-1,250.40		-372.23		-29.80%

																						6300 Sosiaaliturvamaksut		-181.15		-114.23		-66.92		-58.60%		-1,622.63		-1,250.40		-372.23		-29.80%

																						Pakolliset vakuutusmaksut		-837.03		-135.47		-701.56		-517.90%		-3,792.85		-1,483.04		-2,309.81		-155.70%

																						6400 Tapaturmavakuutusmaksut		-713.86		-39.84		-674.02		-1691.80%		-2,483.49		-436.12		-2,047.37		-469.50%

																						6410 Työttömyysvakuutusmaksut		-470.57		-338.7		-131.87		-38.90%		-4,525.49		-3,707.58		-817.91		-22.10%

																						6420 Työntekijöiden työttömyysvakuutusmaksut		363.86		252.37		111.49		44.20%		3,388.56		2,762.48		626.08		22.70%

																						6430 Ryhmähenkivakuutusmaksut		-16.46		-9.3		-7.16		-77.00%		-172.43		-101.82		-70.61		-69.30%

																						Liiketoiminnan muut kulut		-5,176.93		-3,020.07		-2,156.86		-71.40%		-5,945.05		-4,104.44		-1,840.61		-44.80%

																						Vapaaehtoiset henkilösivukulut		-4,944.90		-2,931.45		-2,013.45		-68.70%		-2,910.86		-1,369.37		-1,541.49		-112.60%

																						7000 Henkilökunnan koulutus		0		0		0		-		-435		-74.8		-360.2		-481.60%

																						7020 Virkistys- ja harrastustoiminta		-1,225.00		-550		-675		-122.70%		-1,225.00		-550		-675		-122.70%

																						7050 Työterveyshuolto		0		0		0		-		0		-100		100		100.00%

																						7070 Henkilökunnan ruokailu / lounassetelit		-3,719.90		-2,381.45		-1,338.45		-56.20%		-1,050.86		-644.57		-406.29		-63.00%

																						7170 Muut henkilösivukulut		0		0		0		-		-200		0		-200		-

																						Matkakulut		-232.03		-88.62		-143.41		-161.80%		-1,176.66		-919.05		-257.61		-28.00%

																						7870 Kilometrikorvaukset		-232.03		-88.62		-143.41		-161.80%		-1,176.66		-919.05		-257.61		-28.00%

																						Hallintopalvelut		0		0		0		-		0		-438.6		438.6		100.00%

																						8380 Taloushallintopalvelut		0		0		0		-		0		-438.6		438.6		100.00%

																						Muut hallintokulut		0		0		0		-		-1,857.53		-1,377.42		-480.11		-34.90%

																						8570 Pyöristyserot		0		0		0		-		0.07		0		0.07		-

																						8632 Muut vieraat palvelut		0		0		0		-		-1,857.60		-1,375.00		-482.6		-35.10%

																						8680 Muut hallintokulut		0		0		0		-		0		-2.42		2.42		100.00%

																						L I I K E V O I T T O ( - T A P P I O ) 		279,787.15		-1,563.49		281,350.64		- 		275,205.48		47,103.18		228,102.30		484.30%

																						Rahoitustuotot ja -kulut		0		0		0		- 		-0.02		3.71		-3.73		-100.50%

																						Muut korko- ja rahoitustuotot		0		0		0		-		0		3.71		-3.71		-100.00%

																						Muilta		0		0		0		-		0		3.71		-3.71		-100.00%

																						9170 Korkotuotot myyntisaamisista		0		0		0		-		0		3.71		-3.71		-100.00%

																						Korkokulut ja muut rahoituskulut		0		0		0		-		-0.02		0		-0.02		-

																						Muille		0		0		0		-		-0.02		0		-0.02		-

																						9550 Muut korkokulut		0		0		0		-		-0.02		0		-0.02		-

																						TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 		279,787.15		-1,563.49		281,350.64		- 		275,205.46		47,106.89		228,098.57		484.20%

																						TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 		279,787.15		-1,563.49		281,350.64		- 		275,205.46		47,106.89		228,098.57		484.20%





Netvisor kp 103

		AYY

		Tämä raportti on vain tiedoksi!										EUR		EUR

												-6,133.87		30,002.72

		Tuloslaskelma

		Hakuehdot		Piilota

		Päivämääräväli:		1.6.2018 - 30.6.2018

		Laskentakohteet:		Kustannuspaikat,         103 Yritysyhteistyö

		Tallenna raportti pikalinkiksi

		Laajenna kaikki

		Kopioi leikepöydälle



		Aalto-yliopiston ylioppilaskunta		Jaksolta								Tilikauden alusta

				1.6.2018 - 30.6.2018		1.6.2017 - 30.6.2017		Muutos		Muutos-%		1.1.2018 - 30.6.2018		1.1.2017 - 30.6.2017		Muutos		Muutos-%

		Tuloslaskelma

		Varsinainen toiminta		-4,107.74		12,783.82		-16,891.56		-132.10%		-6,133.87		30,002.72		-36,136.59		-120.40%

		Muut tuotot		1,050.00		17,850.00		-16,800.00		-94.10%		18,550.00		47,775.00		-29,225.00		-61.20%

		Kulut		-5,157.74		-5,066.18		-91.56		-1.80%		-24,683.87		-17,772.28		-6,911.59		-38.90%

		Tilikauden tulos 		-4,107.74		12,783.82		-16,891.56		-132.10%		-6,133.87		30,002.72		-36,136.59		-120.40%

		Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 		-4,107.74		12,783.82		-16,891.56		-132.10%		-6,133.87		30,002.72		-36,136.59		-120.40%





Vuotuiset tapahtumat

		Tuloslaskelma

		Hakuehdot		Piilota

		Päivämääräväli:		1.6.2019 - 30.6.2019

		Laskentakohteet:		Kustannuspaikat,         312 Vuosijuhla

				Kustannuspaikat,                 320 Aalto Open Air

				Kustannuspaikat,                 323 Aalto Afterparty

				Kustannuspaikat,                 324 Projektit

				Kustannuspaikat,                 341 Liikuntatapahtumat

				Kustannuspaikat,                 360 Teekkaritapahtumat

				Kustannuspaikat,                 349 Jämeränjälki

				Kustannuspaikat,                 352 Gravitaatio

				Kustannuspaikat,                 353 Dipolin Wappu

				Kustannuspaikat,                 354 Lakinlaskijaiset

				Kustannuspaikat,                 355 Wappuviikko

				Kustannuspaikat,                 366 Suunnistukset

				Kustannuspaikat,                 367 Otatarhan ajot

				Kustannuspaikat,                 368 Polinappro

				Kustannuspaikat,                 369 Perinnejuhlaviikko

				Kustannuspaikat,                 317 Ulkopelit

				Kustannuspaikat,                 318 Aaltotapahtumat

		Tallenna raportti pikalinkiksi

		Laajenna kaikki

		Kopioi leikepöydälle

		Aalto-yliopiston ylioppilaskunta		Jaksolta								Tilikauden alusta

				1.6.2019 - 30.6.2019		1.6.2018 - 30.6.2018		Muutos		Muutos-%		1.1.2019 - 30.6.2019		1.1.2018 - 30.6.2018		Muutos		Muutos-%

		Tuloslaskelma

		Varsinainen toiminta		-18,553.25		5,961.82		-24,515.07		-411.20%		-10,142.28		-8,107.02		-2,035.26		-25.10%

		Muut tuotot		1,705.00		8,285.00		-6,580.00		-79.40%		83,313.94		71,926.36		11,387.58		15.80%

		Kulut		-20,258.25		-2,323.18		-17,935.07		-772.00%		-93,456.22		-80,033.38		-13,422.84		-16.80%

		Sijoitus- ja rahoitustoiminta		-46		-14.11		-31.89		-226.00%		-46		-18.62		-27.38		-147.00%

		Kulut		-46		-14.11		-31.89		-226.00%		-46		-18.62		-27.38		-147.00%

		Tilikauden tulos 		-18,599.25		5,947.71		-24,546.96		-412.70%		-10,188.28		-8,125.64		-2,062.64		-25.40%

		Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 		-18,599.25		5,947.71		-24,546.96		-412.70%		-10,188.28		-8,125.64		-2,062.64		-25.40%





Aavan tapahtumat

		Tuloslaskelma

		Hakuehdot		Piilota

		Päivämääräväli:		1.6.2019 - 30.6.2019

		Laskentakohteet:		Kustannuspaikat,             315 Aava

				Kustannuspaikat,             316 Vuosijuhlatoimikunta

				Kustannuspaikat,             309 After Afterparty toimikunta

				Kustannuspaikat,             311 Ulkopelitoimikunta

				Kustannuspaikat,             343 Liikuntatoimikunta v.2019

				Kustannuspaikat,             344 Viestintätoimikunta v.2019

		Tallenna raportti pikalinkiksi

		Laajenna kaikki

		Kopioi leikepöydälle

		Aalto-yliopiston ylioppilaskunta		Jaksolta								Tilikauden alusta

				1.6.2019 - 30.6.2019		1.6.2018 - 30.6.2018		Muutos		Muutos-%		1.1.2019 - 30.6.2019		1.1.2018 - 30.6.2018		Muutos		Muutos-%

		Tuloslaskelma

		Varsinainen toiminta		-885.89		-76.47		-809.42		-1058.50%		-3,395.45		-4,967.53		1,572.08		31.60%

		Muut tuotot		0		0		0		-		999		17.69		981.31		5547.30%

		Kulut		-885.89		-76.47		-809.42		-1058.50%		-4,394.45		-4,985.22		590.77		11.90%

		Tilikauden tulos 		-885.89		-76.47		-809.42		-1058.50%		-3,395.45		-4,967.53		1,572.08		31.60%

		Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 		-885.89		-76.47		-809.42		-1058.50%		-3,395.45		-4,967.53		1,572.08		31.60%





Teekkaritapahtumat

		uloslaskelma

		Hakuehdot		Piilota

		Päivämääräväli:		1.6.2019 - 30.6.2019

		Laskentakohteet:		Kustannuspaikat,             350 Teekkarijaosto

				Kustannuspaikat,             351 Juhlatoimikunta

				Kustannuspaikat,             356 Lukkaritoimikunta

				Kustannuspaikat,             357 Fuksitoimikunta

				Kustannuspaikat,             358 Isännistö ja emännistö

				Kustannuspaikat,             359 Isohenkilötoiminta

				Kustannuspaikat,             364 KV-toimikunta

				Kustannuspaikat,             365 HVTMK

				Kustannuspaikat,             370 TPJ toimikunta

		Tallenna raportti pikalinkiksi

		Laajenna kaikki

		Kopioi leikepöydälle

		Aalto-yliopiston ylioppilaskunta		Jaksolta								Tilikauden alusta

				1.6.2019 - 30.6.2019		1.6.2018 - 30.6.2018		Muutos		Muutos-%		1.1.2019 - 30.6.2019		1.1.2018 - 30.6.2018		Muutos		Muutos-%

		Tuloslaskelma

		Varsinainen toiminta		-2,525.94		-56.97		-2,468.97		-4333.80%		-16,102.15		-17,794.83		1,692.68		9.50%

		Muut tuotot		1,156.44		172		984.44		572.30%		4,724.69		2,110.00		2,614.69		123.90%

		Kulut		-3,682.38		-228.97		-3,453.41		-1508.20%		-20,826.84		-19,904.83		-922.01		-4.60%

		Tilikauden tulos 		-2,525.94		-56.97		-2,468.97		-4333.80%		-16,102.15		-17,794.83		1,692.68		9.50%

		Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 		-2,525.94		-56.97		-2,468.97		-4333.80%		-16,102.15		-17,794.83		1,692.68		9.50%





yht veto kuva

						TAMMI-SYYSKUU/ JAN-SEP 2020



				YHTEENVETO/ SUMMARY

						TOT		TOTQ3		BUD		TOT20		TOT				BUD2018		BUD21		BUD2019

						01-09/2020		%Δ		01-09/2020		%Δ		01-09/2019				2021		%Δ		2020

						EUR		BUDQ3		EUR		TOT19		EUR				EUR		BUD20		EUR						KOMMENTIT

				Varainhankinta YHTEENSÄ		1,779,456		97%		1,828,839		101%		1,759,462				2,467,276		99%		2,439,000				Fund raising TOTAL		optimistinen budjetti		Tällä rivillä on erilainen conditional formatting kuin muilla sivuilla

				Hallinnolliset YHTEENSÄ		-371,931		77%		-480,840		71%		-526,058				-632,405		101%		-640,620				Admin costs TOTAL

				Vaikuttaminen YHTEENSÄ		-131,818		83%		-157,897		90%		-146,975				-211,702		100%		-211,062				Advocacy TOTAL

				Yhteisötoiminta YHTEENSÄ		-172,845		51%		-341,478		65%		-266,962				-356,380		113%		-402,600				Community TOTAL

				Viestintä YHTEENSÄ		-152,395		113%		-135,216		131%		-116,190				-239,691		75%		-178,921				Communications TOTAL		kulut tulevat epätasaisesti ja bud on laadittu tasaisesti?

				Palvelutoiminta YHTEENSÄ		-349,065		105%		-333,173		134%		-261,162				-355,598		124%		-439,414				Member services TOTAL		Servin mökki yms.

				Tukitoiminta YHTEENSÄ		-459,729		98%		-467,243		88%		-520,163				-671,500		95%		-640,756				Support functions TOTAL		Tuplamiehitys keväällä

				YHTEENSÄ		141,673		-163%		-87,009		-182%		-78,047				0		-15546196%		-74,373				TOTAL

				Kiina yhteistyön

				tuotot		0				0				25												Näitä ei ole kaavoitettu. Piilota rivit?

				kulut		0				-3				-3												Näitä ei ole kaavoitettu. Piilota rivit?

						0				-3				22







TOT, BUD VERTAILU



TOT	01-09/2020	EUR	Hallinnolliset YHTEENSÄ	Vaikuttaminen YHTEENSÄ	Yhteisötoiminta YHTEENSÄ	Viestintä YHTEENSÄ	Palvelutoiminta YHTEENSÄ	Tukitoiminta YHTEENSÄ	-371930.67000000004	-131818.42000000001	-172845.02000000002	-152395.20000000001	-349064.58999999997	-459728.59999999992	BUD	01-09/2020	EUR	Hallinnolliset YHTEENSÄ	Vaikuttaminen YHTEENSÄ	Yhteisötoiminta YHTEENSÄ	Viestintä YHTEENSÄ	Palvelutoiminta YHTEENSÄ	Tukitoiminta YHTEENSÄ	-480840	-157896.5	-341478	-135216.375	-333173.375	-467242.75	TOT	01-09/2019	EUR	Hallinnolliset YHTEENSÄ	Vaikuttaminen YHTEENSÄ	Yhteisötoiminta YHTEENSÄ	Viestintä YHTEENSÄ	Palvelutoiminta YHTEENSÄ	Tukitoiminta YHTEENSÄ	-526057.9	-146974.56	-266961.93000000005	-116189.57	-261162.47	-520162.85000000003	TOTQ3	%Δ	BUDQ3	Hallinnolliset YHTEENSÄ	Vaikuttaminen YHTEENSÄ	Yhteisötoiminta YHTEENSÄ	Viestintä YHTEENSÄ	Palvelutoiminta YHTEENSÄ	Tukitoiminta YHTEENSÄ	0.77350193411529833	0.83484067094584113	0.50616736656534245	1.1270469275633221	1.0476965333739527	0.98391810252807543	TOT20	%Δ	TOT19	Hallinnolliset YHTEENSÄ	Vaikuttaminen YHTEENSÄ	Yhteisötoiminta YHTEENSÄ	Viestintä YHTEENSÄ	Palvelutoiminta YHTEENSÄ	Tukitoiminta YHTEENSÄ	0.70701470313438886	0.89687916058398143	0.64745194193044675	1.3116082622562422	1.3365802138415981	0.88381667395124408	









tp veloitus

																																Isännöinnin tuotto

																																52.378 * 12 kk AYY kk muistio		Tukitoiminta veloittaa AYY kiint kpt

																																324.291 AYY-P Oy kk laskut		AYY-P Oy veloittaa Koyt

																																102.696 tp muistio		AYY-Palvelu veloittaa AYY:tä

																																1055523		euroa





AYY sis veloitukset

				AALTO-YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

				Sisäiset veloitukset 2019

				Veloitettava palvelu		€/v		€/3kk		€/kk		Veloitettava		Kp		Veloittaja		Kp		veloituksen perusteet		veloituksen muoto		m2		€/m2

				Kiinteistöt

				Toimistovuokra		105,000		26,250		8,750		hallinto kp 112		112		AYY		643		toimistotilat 600 m2		muistio		600		14.58

				Toimistovuokra		57,730		14,433		4,811		tukitoiminnot kp 690		690				643		toimistotilat 330 m2		muistio		330		14.58



				Isännöinti&talous		420,000		105,000		35,000		Teekkarikylä		500		Tukitoiminta		690		isännöinti ja talouspalvelu 		muistio		36251		0.97

				Isännöinti&talous		33,167		8,292		2,764		JMT 6		508		Tukitoiminta		690		isännöinti ja talouspalvelu 		muistio		3071		0.90

				Isännöinti&talous		69,360		17,340		5,780		Otaranta		580		Tukitoiminta		690		Kiinteistön asuntomäärä 		muistio		6513		0.89

				Isännöinti&talous		38,400		9,600		3,200		Ossin linna		506		Tukitoiminta		690		Kiinteistön asuntomäärä 		muistio		3382		0.95

				Isännöinti&talous		27,600		6,900		2,300		Heinävaara		518		Tukitoiminta		690		Kiinteistön asuntomäärä 		muistio		2653		0.87

				Isännöinti&talous		153,412		38,353		12,784		KOY:t				AYY-Palvelu Oy				Kiinteistön asuntomäärä 		lasku		24145		0.53



				Isännöinti&talous		48,200		12,050		4,017		OAS				Tukitoiminta		690		Kiinteistön asuntomäärä 		lasku		4432		0.91



																								asuntoja		€/asunto

				IT verkkopalvelu + kaapeli TV		130,000		32,500		10,833		Teekkarikylä		500		Trinet		521		Kiinteistön asuntomäärä 		muistio		974		11.12

				IT verkkopalvelu + kaapeli TV		14,040		3,510		1,170		JMT 6		508		Trinet		521		Kiinteistön asuntomäärä 		muistio		124		9.44

				IT verkkopalvelu + kaapeli TV		24,180		6,045		2,015		Otaranta		580		Trinet		521		Kiinteistön asuntomäärä 		muistio		221		9.12

				IT verkkopalvelu + kaapeli TV		18,000		4,500		1,500		Ossin linna		506		Trinet		521		Kiinteistön asuntomäärä 		muistio		165		9.09

				IT verkkopalvelu + kaapeli TV		11,000		2,750		917		Heinävaara		518		Trinet		521		Kiinteistön asuntomäärä 		muistio		85		10.78









				Muut:

				talouspalvelu		20,000		5,000		1,667		TTER		680		Tukitoiminta		690		rahaston kirjanpito ja varainhoito		muistio

				talouspalvelu		20,000		5,000		1,667		sidotut rahastot		689		Tukitoiminta		690		rahaston kirjanpito ja varainhoito		muistio



				Yhteensä		1,190,089		297,522		99,174































kommentteja

		AYY

		tammi-joulukuu 2019

		Sisäiset veloitukset muuttuneet tp 2019 vs tp 2018! Ei huomioida kp 693 tai kp 695 sisäistä tuottoa tp 2019.

		Tapahtumista PYL-tapahtumat (Mantan lakitus) ja Vuosijuhla ovat yli budjetin

		Mantan lakitukseen on haettu TTER tukea, raporttia ei ole vielä palautettu. Mantan lakituksen TTER maksumääräys tuli 28.2.2020, kirjataan vuodelle 2020.

		Vuosijuhlaan on tekemättä kulusiirrot henkilökunnan osallistumisista

		AYY10 kuluja reilu 11.000 ja budjetti nolla

		PYL-tapahtumat 11.000 euron budjettiylitys

		Muut vuotuiset tapahtumat 4.000 yli budjetin

		Yritysyhteistyö on reilusti jäljessä budjetista

		Vaikuttamisen henkilöstökulut hieman yli. 

		Aalto-yliopiston antama halloped-tuki on rivillä Vaikuttamisen kulut ja tuella palkatun henkilön palkkakulut rivillä Vaikuttamisen henkilöstökulut.

		Yhteensä Vaikuttamisen Koulutuspolitiikalle kohdistettiin 4.000 euroa Aalto-yliopiston tukia v. 2019. (ilman tukia Vaikuttamisen muut kulut olisivat vuoden 2018 tasolla)

		Palvelutoiminnan Vuokraustoiminnan v.2019 toteumassa on mukana poistot (poistoja ei ole budjetoitu)

		Vuokraustoiminnan tuotot kautta linjan alle budjetin.

		Yhteisötoiminnan miehitys kasvoi hieman v.2019 ja Tuulian (Ahton ent.pesti) kohdistettiin kp 300, kun ennen oli kp 400.

		Henkilöstökulut yli budjetin ja reilusti yli viime vuoden.

		Viestinnän henkilöstökulut budjetoitu hieman alakanttiin?

		AYY-Palvelu Oy, kp 30 Isännöinnin henkilöstökulut 100.000 euroa enemmän v. 2019 kuin v. 2018

		Kp:t 690 Tukitoiminnot ja 695 Kiinteistötoiminta Muut kulut 100.000 euroa enemmän v. 2019 kuin v. 2018.

		Suurimpana Hallintopalvelut 50.000 euroa enemmän v. 2019 kuin v. 2018





NAVITA RAPORTTI

		Aatteellinen toiminta ja tukitoiminnot



		
Aalto-yliopiston ylioppilaskunta  1 EUR
						Aalto-yliopiston ylioppilaskunta

								KUMULATIIVINEN								EROT				VUOSI

								Toteuma 1-9.2019		Budjetti 1-9.2020				Toteuma 1-9.2020		Tot/ Bud %		Tot ed v/ Tot %		Budjetti 1-12.2020		Ennuste 1-12.2020		Budjetti 1-12.2021				KP:nt jotka koottu Navitaan 2019 raportoinnin perusteella		muutokset raporttiin

		Aatteellinen ja tukitoiminta 2020		Varainhankinta		Jäsenmaksut		622,920		645,000				418,902		-35.1		-32.8		860,000				716,453				100

						Yritysyhteistyö		-2,708		44,589				-4,794		-110.8		-77.0		60,000				1,762				103

						Tuotot (sis Ainon myyntiprovision)		55,704		92,873				32,053		-65.5		-42.5		123,831				62,428				103

						Kulut (sis Ainon myyntiprovision kulut)		58,412		48,285				36,847		-23.7		-36.9		63,831				60,665

						Varainhankinta yhteensä		620,212		689,589				414,108		-39.9		-33.2		920,000				718,215

						

																								

				Hallinnolliset kulut		Hallinnon henkilöstökulut		-161,738		-98,975				-110,855		-12.0		31.5		-131,966				-152,488				110

						Hallitus henkilöstökulut		-98,100		-98,100				-98,100						-130,800				-133,416				113

						Edustajisto henkilöstökulut		-4,699		-5,250				-5,475		-4.3		-16.5		-7,000				-9,273				114

						Hallinnon yleiset kulut		-37,457		-45,413				-41,814		7.9		-11.6		-60,550				-55,580				111

						Hallitus muut kulut (paitsi henkilöstökulut)		-6,066		-12,450				-5,879		52.8		3.1		-16,600				-10,163				113

						Edustajisto muut kulut (paitsi henkilöstökulut)		-4,115		-12,863				-8,579		33.3		-108.4		-17,150				-11,357				114

						Edustajistovaalit		-2,547						20				100.8						-6,186				116

						Kulttuuriauto		-12,646		-13,125				-11,171		14.9		11.7		-17,500				-16,077				307

						Arkisto		-1,854		-5,633				-2,085		63.0		-12.5		-7,510				-2,769				117

						Alumnitoiminta		322		-1,875				-235		87.5		-173.0		-2,000				-115				118

						Kunniavaltuuskunta		-103		-750						100.0		100.0		-1,000				-48				119

						Toimiston kulut		-89,496		-98,775				-17,423		82.4		80.5		-131,700				-65,968				112

						Yhteisöjäsenyydet		-98,259		-87,633				-70,491		19.6		28.3		-116,844				-124,442				115				pyydetty Tanjaa jaksottamaan puolet SYL:n laskusta Q2:lle

						Hankinnat		-1,406						156				111.1						1,532				109

						Kiina yhteistyö																						252

						Hallinnolliset kulut yhteensä		-518,164		-480,840				-371,931		22.6		28.2		-640,620				-586,350

						

																								

				Vaikuttaminen		Edunvalvonnan henkilöstökulut		-130,667		-132,397				-128,769		2.7		1.5		-177,062				-188,019				200

						Edunvalvonnan yhteiset kulut		-9,018		-10,125				-1,013		90.0		88.8		-13,500				-1,695				201

						Vaikuttamisen strategiaraha																						297

						Koulutuspolitiikka		-2,425		-4,500				-1,681		62.6		30.7		-6,000				487				210

						Sosiaalipolitiikka		-387		-2,025				-140		93.1		63.8		-2,700				-1,085				230

						Kansainväliset asiat		-4,478		-5,100				-160		96.9		96.4		-6,800				-623				250

						Kestävä kehitys				-3,750				-55		98.5				-5,000				-56

						Vaikuttaminen yhteensä		-146,975		-157,897				-131,818		16.5		10.3		-211,062				-190,992

						

																								

				Yhteisötoiminta		Yhteisötoiminta

						Yhteisötoiminnan henkilöstökulut		-78,282		-122,896				-106,739		13.1		-36.4		-162,390				-140,994				300

						Yhteisötoiminnan yhteiset kulut		-9,881		-8,250				-3,618		56.1		63.4		-11,000				-6,766				301

						Yhteisötoiminnan strategiaraha																						397

						

						Tapahtumat

						PYL tapahtumat		-21,704		-3,300				-87		97.4		99.6		-4,400				-3,444				304

						AYY 10 v		-8,857		-47,550				-17,904
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Comment:
    TTER-avustukset oikaistu Merikarin ja Palmin ilmoituksen mukaan		16.3		-349.5		-51,050				-50,970				910

						Vuotuiset tapahtumat		-24,219		-6,500				4,170
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Comment:
    Lisätty 3500 Eevan ilmoituksen mukaan, jotka tulossa TTER:ältä Lakinlaskiaisista ja Lakkien postituksesta		110.3		102.8		-13,950				-18,860				312,320,323,324,341,360,349,352,353,354,355,366,367,368,369,317,318		360 erikseen		poistettu teekkaritoiminnan tuotto manuaalisesti Q1 (teekkarilakit)

						

						Vapaaehtoistoiminta

						Aava toimikuntineen		-4,854		-7,125				-7,234		-1.5		-49.0		-9,500				-13,399				315,316,309,311,343,344

						Teekkarijaosto toimikuntineen		-18,568		-19,500				-15,529		20.4		16.4		-26,000				-23,097				350,351,356,357,358,359,364,365,370

						Mosaic		-692		-2,325				-1,165		49.9		-68.2		-3,100				-3,721				361

						Kampusjaosto, vapaaehtoiset		-3,217		-3,788				-2,601		31.3		19.2		-4,150				-3,642				515

						Taiteellinen toiminta		-4,057		-3,398				-481		85.8		88.1		-4,530				-4,936				395

						Vapaaehtoistoiminta yhteensä		-31,389		-36,135				-27,009		25.3		14.0		-47,280				-48,796

						

						Muu yhteisötoiminta

						Yhdistysasiat		-1,774		-4,750				-2,203		53.6		-24.2		-7,000				-5,103				303

						Uudet opiskelijat ja tuutorointi		-701		-1,875				-558		70.2		20.4		-2,500				-1,443				305

						Neuvosto ja kummitoiminta																						306

						Museo		-1,786		-6,413				-7,496		-16.9		-319.6		-8,550				-8,934				390				manuaalisesti poistettu aktivoitavat erät

						Kurssitoiminta																						314

						BEST		-880		-750				-1,585		-111.3		-80.1		-1,000				-1,610				362

						Muu yhteisötoiminta yhteensä		-5,142		-13,788				-11,842		14.1		-130.3		-19,050				-17,091

						Yhteistötoiminta yhteensä		-179,474		-238,418				-188,434		21.0		-5.0		-309,120				-286,921

						

																								

				Avustukset yhdistyksille		Erityisasemayhdistykset		-17,150		-19,000						100.0		100.0		-19,000								345

						Muut yhdistykset		-44,098		-50,000				-1,950		96.1		95.6		-50,000				-3,114				346

						TOKYO ry, Teknolgföreningen, Probba ry		-23,000		-23,000						100.0		100.0		-23,000								348

						Starttirahat		-740		-1,110				-370		66.7		50.0		-1,480				-566				347

						Avustukset yhteensä		-84,988		-93,110				-2,320		97.5		97.3		-93,480				-3,680

						

																								

				Viestintä		Viestinnän henkilöstökulut		-100,980		-116,541				-142,930		-22.6		-41.5		-154,020				-169,041				400

						Viestinnän kulut		-4,280		-10,350				-4,213
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    Manuaalisesti vähennetty Aino-selvityskulut ja lisätty Palveluihin Ainon alle		
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    TTER-avustukset oikaistu Merikarin ja Palmin ilmoituksen mukaan		
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    Lisätty 3500 Eevan ilmoituksen mukaan, jotka tulossa TTER:ältä Lakinlaskiaisista ja Lakkien postituksesta		-137.4		-474.2		-13,800				-17,274				410

						Opiskelija kalenteri (julkaisut)		-10,929		-8,325				-5,252		36.9		51.9		-11,100				1,698				450

						Viestintä yhteensä		-116,190		-135,216				-172,755		-27.8		-48.7		-178,920				-184,617

						

																								

				Palvelutoiminta		Palveluiden henkilöstökulut		-193,734		-203,297				-180,301		11.3		6.9		-270,076				-246,346				693.694

						Palvelupisteiden toimistokulut		-3,405		-5,471				-6,700		-22.5		-96.8		-7,295				-6,812				694

						Asuntopalveluiden toimistokulut		3,833		-32,964				-45,818		-39.0		-1,295.2		-42,285				4,661				693

						Palveluiden strategiaraha																						697

						Aino-lehti / kulut (pl.myyntiprovisio)		-44,300		-56,250				-20360
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Comment:
    Manuaalisesti siirretty viestinnästä Aino-selvityskulut		100.0		100.0		-75,000				-6,505				AYY-P Oy kp 10

						Palvelutoiminta yhteensä		-237,605		-297,982				-232,819		21.9		2.0		-394,656				-255,003

						

																								

				Vuokraustoiminta:		Pakettiauton vuokraus		-1,175						-2,940				-150.2						-3,397				302

						Tuotot		7,310		8,250				4,541		-45.0		-37.9		11,000				7,519

						Kulut		8,485		8,250				7,481		-9.3		-11.8		11,000				10,916

						Servin mökki		-29,145		-35,192				-71,540		-103.3		-145.5		-44,758				-119,605				620

						Tuotot		58,498		55,746				21,012		-62.3		-64.1		76,492				46,604

						Kulut		87,643		90,938				92,552		1.8		5.6		121,250				166,209

						Rantasauna		6,762						-21,406				-416.6						-54,334				635

						Tuotot		61,038		64,500				21,420		-66.8		-64.9		86,000				44,550

						Kulut		54,276		64,500				42,826		-33.6		-21.1		86,000				98,884

						Vuokraustoiminta tulos		-23,558		-35,192				-95,886		-172.5		-307.0		-44,758				-177,336

						

																								

				Tukitoiminta		Tukitoiminnan henkilöstökulut		-262,740		-254,508				-214,185		15.8		18.5		-336,098				-287,685				"690,695, AYY-P Oy 30"		AYY-Palvelu pois		manuaalisesti muutettu tähän Navitan 690 henkilöstökulut (vapaaehtoiset henkilösivukulut sisältyy muut taloustoiminnot erään)

						Taloustoiminnot (muut kuin henkilöstökulut)		-179,746		-138,860				-146,016		-5.2		18.8		-185,147				-212,782				690				Muutettu manuaalisesti (muut tuotot -muut kulut)

						Kiinteistötoiminnot (muut kuin henkilöstökulut)		-52,733		-38,250				-23,425		38.8		55.6		-51,000				-26,127				"695, AYY-P Oy 30"		AYY-Palvelu pois

						Tietotekniikka		-24,944		-35,625				-76,102		-113.6		-205.1		-47,500				-125,387				420				Pitää tehdä aktivoinnit laitteista. Poistoja ei budjetoitu…

						Tukitoiminta yhteensä		-520,163		-467,243				-459,729		1.6		11.6		-619,745				-651,980

						

																								

				Ylioppilaskunnan strategiaraha				-7,894										100.0										498		poistettu budjetti tästä ja Navitasta, lukittu kustannuspaikka

				

				Aatteellinen + tukitoiminta yhteensä				-1,214,797		-1,216,309				-1,241,584		-2.1		-2.2		-1,572,361				-1,618,663

																								





YHTEENVETO



				YHTEENVETO/ SUMMARY



						TAMMI-SYYSKUU/ JAN-SEP 2020												BUD2021



						TOT		TOTQ3		BUD		TOT20		TOT				BUD		BUD21		BUD

						01-09/2020		%Δ		01-09/2020		%Δ		01-09/2019				2021		%Δ		2020

						EUR		BUDQ3		EUR		TOT19		EUR				EUR		BUD20		EUR						KOMMENTIT

				Varainhankinta YHTEENSÄ		1,779,456		-2.7 %		1,828,839		1.1 %		1,759,462				2,467,276		1.2 %		2,439,000				Fund raising TOTAL				Tällä rivillä on erilainen conditional formatting kuin muilla sivuilla

				Yhteisötoiminta YHTEENSÄ		-172,845		-49.4 %		-341,478		-35.3 %		-266,962				-356,380		-11.5 %		-402,600				Community TOTAL

				Vaikuttaminen YHTEENSÄ		-131,818		-16.5 %		-157,897		-10.3 %		-146,975				-211,702		0.3 %		-211,062				Advocacy TOTAL

				Palvelutoiminta YHTEENSÄ		-349,065		4.8 %		-333,173		33.7 %		-261,162				-355,598		-19.1 %		-439,414				Member services TOTAL

				Hallinnolliset YHTEENSÄ		-371,931		-22.6 %		-480,840		-29.3 %		-526,058				-632,405		-1.3 %		-640,620				Admin costs TOTAL

				Viestintä YHTEENSÄ		-152,395		12.7 %		-135,216		31.2 %		-116,190				-239,691		34.0 %		-178,921				Communications TOTAL

				Tukitoiminta YHTEENSÄ		-459,729		-1.6 %		-467,243		-11.6 %		-520,163				-671,500		4.8 %		-640,756				Support functions TOTAL

				YHTEENSÄ		141,673				-87,009				-78,047		*		0		-100.0 %		-74,373				TOTAL

				Palkat ja palkkiot (työntekijät ja hallitus)		-987,354				-1,031,962				-1,030,940				-1,452,416				-1,390,424				-61,992

				Kiina yhteistyön

				tuotot		0				0				25												Näitä ei ole kaavoitettu. Piilota rivit?

				kulut		0				-3				-3												Näitä ei ole kaavoitettu. Piilota rivit?

						0				-3				22

				Hallinto-, IT- ja toimistokulut		-268,697				-253,801				-188,646				-382,080				-351,090

				Talous (tilintarkastus, kirjanpito, neuvonanto)		-146,016				-138,860				-179,746				-215,000				-185,147

				Yhdistysavustukset		-2,320				-93,110				-84,988				-88,480				-93,480

				Muu		-233,394				-398,114				-353,190				-329,300				-493,232



















varainhankinta







				Varainhankinta/ Fund raising																										969000		vaihda kausi (linkitetty muille sivuille)



						TAMMI-SYYSKUU/ JAN-SEP 2020												BUD2021

						TOT		TOTQ3		BUD		TOT20		TOT				BUD		BUD21		BUD										vaihda kausi (linkitetty muille sivuille)

						01-09/2020		%Δ		01-09/2020		%Δ		01-09/2019				2021		%Δ		2020

						EUR		BUDQ3		EUR		TOT19		EUR				EUR		BUD20		EUR								KOMMENTIT		vaihda kausi (linkitetty muille sivuille)

				Jäsenmaksut		645,000		0.0 %		645,000		3.5 %		622,920				875,000		1.7 %		860,000				Membership fees

				Sijoitusten tuotto		412,500		0.0 %		412,500		0.0 %		412,500				550,000		0.0 %		550,000				Profit from the investments						ARVONA. Päivitä aina kaava								1,190,600

				Hallintoveloitukset asuntotoiminnasta 		726,750		0.0 %		726,750		0.0 %		726,750				1,042,276		7.0 %		969,000				Administrative charge from real estates				

Tarja Toivanen: Tarja Toivanen:
edellinen BUD 2019 arvo 1.028.123		ARVONA. Päivitä aina kaava

				Yritysyhteistyö		-4,794		-110.8 %		44,589		77.0 %		-2,708				0		0		60,000				Sponsor agreements

				YHTEENSÄ		1,779,456		-2.7 %		1,828,839		1.1 %		1,759,462				2,467,276		1.1 %		2,439,000				TOTAL





				Yritysyhteistyön																						Sponsor agreements				Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulos koko AYY:n tasolla 1-9/2019

				tuotot		32,053				92,873				55,704				123,831				123,831				income				1.474.090

				kulut		-36,847				-48,285				-58,412				-63,831				-63,831				expenses				Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulos koko AYY:n tasolla 1-9/2018

				Yhteensä		-4,794				44,589				-2,708				60,000				60,000				Total				1.535.800

																														412500





yhteisötoiminta



				Yhteisötoiminta/ Community



						TAMMI-SYYSKUU/ JAN-SEP 2020												BUD2021

						TOT		TOTQ3		BUD		TOT20		TOT				BUD		BUD21		BUD

						01-09/2020		%Δ		01-09/2020		%Δ		01-09/2019				2021		%Δ		2020

						EUR		BUDQ3		EUR		TOT19		EUR				EUR		BUD20		EUR						KOMMENTIT

				Yhteisötoiminnan henk.kulut		-106,739		-13.1 %		-122,896		36.4 %		-78,282				-176,400		8.6 %		-162,390				Personnel costs, Community		yrityssuhteet tänne

				Yhteisötoiminnan yhteiset kulut		-11,114		-24.2 %		-14,663		-4.7 %		-11,667				-11,000		0.0 %		-11,000				Common costs, Community

				Yhteisötoiminnan strategiaraha		0		0.0 %		0		0.0 %		0						ERROR:#DIV/0!		0				Strategic cost of Community

				Tapahtumat		-13,821		-75.9 %		-57,350		-74.8 %		-54,780				-20,000		-71.2 %		-69,400				Events

				Vapaaehtoistoiminta		-36,090		-16.6 %		-43,298		6.0 %		-34,056				-51,000		-10.3 %		-56,830				Volunteers total

				Avustukset		-2,320		-97.5 %		-93,110		-97.3 %		-84,988				-88,480		-5.3 %		-93,480				Grants

				Yhdistysasiat		-2,203		-73.4 %		-8,288		-11.5 %		-2,488				-7,000		0.0 %		-7,000				Association issues

				Uudet opiskelijat ja tuutorointi		-558		-70.2 %		-1,875		-20.4 %		-701				-2,500		0.0 %		-2,500				New students

				YHTEENSÄ		-172,845		-49.4 %		-341,478		-35.3 %		-266,962				-356,380		-11.5 %		-402,600				TOTAL









vaikuttaminen





				Vaikuttaminen / Advocacy



						TAMMI-SYYSKUU/ JAN-SEP 2020												BUD2021

						TOT		TOTQ3		BUD		TOT20		TOT				BUD		BUD21		BUD

						01-09/2020		%Δ		01-09/2020		%Δ		01-09/2019				2021		%Δ		2020

						EUR		BUDQ3		EUR		TOT19		EUR				EUR		BUD20		EUR						KOMMENTIT

				Vaikuttamisen henkilöstökulut		-128,769		-2.7 %		-132,397		-1.5 %		-130,667				-177,702		0.4 %		-177,062				Personnel costs, Advocacy

				Vaikuttamisen kulut		-3,049		-88.0 %		-25,500		-81.3 %		-16,308				-34,000		0.0 %		-34,000				Common costs, Advocacy		v.2019 toteumassa on Aalto-yliopiston antamat tuet 4.000 euroa yhteensä!

				Vaikuttamisen strategiaraha				0%				0%								ERROR:#DIV/0!						Strategic cost of Advocacy

				Koulutuspolitiikka				0%				0%								ERROR:#DIV/0!						Educational policy

				Sosiaalipolitiikka				0%				0%								ERROR:#DIV/0!						Social policy

				Kansainväliset asiat				0%				0%								ERROR:#DIV/0!						International affairs

				Kestävä kehitys																ERROR:#DIV/0!

				YHTEENSÄ		-131,818		-16.5 %		-157,897		7.4 %		-146,975				-211,702		0.3 %		-211,062				TOTAL

				Kansainvälisten asioiden

				tuotot		0				0				4				0

				kulut		-1				-3				-1				-11

						-1				-3				3				-11





palvelutoiminta



				Palvelutoiminta/ Member services



						TAMMI-SYYSKUU/ JAN-SEP 2020												BUD2021

						TOT		TOTQ3		BUD		TOT20		TOT				BUD		BUD21		BUD

						01-09/2020		%Δ		01-09/2020		%Δ		01-09/2019				2021		%Δ		2020

						EUR		BUDQ3		EUR		TOT19		EUR				EUR		BUD20		EUR								KOMMENTIT

				Palveluiden henkilöstökulut		-180,301		-11.3 %		-203,297		-6.9 %		-193,734				-276,018		2.2 %		-270,076				Personnel costs, Member services				Jäsenpalveluiden henkilöstökulut ylimitoitettu alkuvuoteen (budjetoitaessa oli mitoitettu, että tässä mukana vapaaehtoiset henkilöstökulut

				Palveluiden muut tuotot ja kulut		-52,518		36.6 %		-38,435		-9069.2 %		429				-49,580		0.0 %		-49,580				Common income and costs, Member services				Domon kustannuksien kirjaus siirto tänne

				Palveluiden strategiaraha				0%				0%								ERROR:#DIV/0!						Strategic cost of services

				Vuokraustoiminta		-95,886		172.5 %		-35,192		49.4 %		-23,558				-30,000		-33.0 %		-44,758				Rental of facilities				Tuotot puuttuu Koronan takia, kulut eivät ole leikkaantuneet vastaavasti. Smökin toimisto vuokralle budjetoitua hitaammin.

				Aino-lehti kulut		-20,360		-64%		-56,250		-54%		-44,300				0		-100%		-75,000				Aino-magazine				Aino lehden toiminta "jäissä

				YHTEENSÄ		-349,065		4.8 %		-333,173		33.7 %		-261,162				-355,598		-19.1 %		-439,414				TOTAL





				Pakettiauto vuokrauksen																				Van rent service

				tuotot		4,541				8,250				7,310				11,000				11,000		income

				kulut		-7,481				-8,250				-8,485				-11,000				-11,000		expenses

						-2,940				0				-1,175				0				0



				Servin mökin																				Servin mökki

				tuotot		21,012				55,746				58,498				76,492				76,492		income

				kulut		-92,552				-90,938				-87,643				-121,250				-121,250		expenses						kulut sisältää poistot

						-71,540				-35,192				-29,145				-44,758				-44,758



				Rantasaunan																				Rantasauna

				tuotot		21,420				64,500				61,038				86,000				86,000		income

				kulut		-42,826				-64,500				-54,276				-86,000				-86,000		expenses

						-21,406				0				6,762				0				0





hallinnolliset



				Hallinnolliset kulut / Admin costs



						TAMMI-SYYSKUU/ JAN-SEP 2020												BUD2021



						TOT		TOTQ3		BUD		TOT20		TOT				BUD		BUD21		BUD

						01-09/2020		%Δ		01-09/2020		%Δ		01-09/2019				2021		%Δ		2020

						EUR		BUDQ3		EUR		TOT19		EUR				EUR		BUD20		EUR						KOMMENTIT

				Hallinnon henkilöstökulut		-110,855		12%		-98,975		-31%		-161,738				-134,605		2.0 %		-131,966				Personnel costs, Admin		Ahto + hallintoassistentti (Johanna pois ainakin kesään)

				Palkkiot, hallitus ja edustajisto		-103,575		0%		-103,350		1%		-102,799				-137,800		0.0 %		-137,800				Personnel costs, Board and Repr. Council		sisältää tulkit ja streamaukset

				Hallinnon yleiset kulut		-69,587		-24%		-92,108		6%		-65,871				-125,000		2.2 %		-122,310				Common costs, Admin		 kahvi-, puhelin-, vakuutus-, osallistumis-, kokouskuluja ym

				Toimiston kulut (vuokra ym)		-17,423		-20%		-98,775		-28%		-89,496				-110,000		-16%		-131,700				Office costs (rents etc)		kopiokone-, posti-, kalustekuluja ym. 

				Yhteisöjäsenyydet		-70,491		-20%		-87,633		-100%		-98,259				-125,000		7.0 %		-116,844				Association membership costs		suurin jäsenyys on SYL

				Strategiaraha		0				0				-7,894								0				Reserves for strategic projects		Kestävä kehitys oma rivi vaikuttamisessa 2020. 2019 kestävä kehitys (ilmastoreivit ja keke harjoittelija)

				YHTEENSÄ		-371,931		-23%		-480,840		-29%		-526,058				-632,405		-1.3 %		-640,620				TOTAL



				Kiina yhteistyön

				tuotot		0				0				25												Näitä ei ole kaavoitettu. Piilota rivit?

				kulut		0				-3				-3												Näitä ei ole kaavoitettu. Piilota rivit?

						0				-3				22





viestintä



				Viestintä/ Communications



						TAMMI-SYYSKUU/ JAN-SEP 2020												BUD2021

						TOT		TOTQ3		BUD		TOT20		TOT				BUD		BUD21		BUD

						01-09/2020		%Δ		01-09/2020		%Δ		01-09/2019				2021		%Δ		2020

						EUR		BUDQ3		EUR		TOT19		EUR				EUR		BUD20		EUR								KOMMENTIT

				Viestinnän henkilöstökulut		-142,930		22.6 %		-116,541		41.5 %		-100,980				-210,891		36.9 %		-154,021				Personnel costs, Communications				kääntäjäsäästö?

				Opiskelijakalenteri		-5,252		-37%		-8,325		-51.9 %		-10,929				0		-100%		-11,100				Student calender

				Viestinnän kulut		-4,213		-59%		-10,350		-2%		-4,280				-28,800		109%		-13,800				Common costs, Communications				Ainon

				YHTEENSÄ		-152,395		13%		-135,216		31%		-116,190				-239,691		34%		-178,921				TOTAL







tukitoiminta





				Tukitoiminta / Support functions



						TAMMI-SYYSKUU/ JAN-SEP 2020												BUD2021

						TOT		TOTQ3		BUD		TOT20		TOT				BUD		BUD21		BUD

						01-09/2020		%Δ		01-09/2020		%Δ		01-09/2019				2021		%Δ		2020

						EUR		BUDQ3		EUR		TOT19		EUR				EUR		BUD20		EUR								KOMMENTIT

				Tukitoiminnan henkilöstökulut		-214,185		-15.8 %		-254,508		-18.5 %		-262,740				-339,000		-5.1 %		-357,109				Personnel costs, Support functions				Vertailuluku muutettu vastaamaan nykyistä budjettitapaa, jossa AYY-Palvelu Oy:tä ei mukana		Tarkista conditional formatting

				Taloustoiminnot		-146,016		5.2 %		-138,860		-18.8 %		-179,746				-215,000		16.1 %		-185,147				Common costs, Finances						Tarkista conditional formatting

				Kiinteistötoiminnot		-23,425		-38.8 %		-38,250		-55.6 %		-52,733				-20,000		-60.8 %		-51,000				Common costs, Real Estate				Navitassa budjetti väärin (-17790€) Konsultointikuluja.		Tarkista conditional formatting

				Tietotekniikka		-76,102		113.6 %		-35,625		205.1 %		-24,944				-97,500		105.3 %		-47,500				Common costs, IT				Poistot puuttuu budjetista, eikä ole jaksotettu (tehty kerran vuodessa), poistot voisi kirjata, jos ehtii ja tehdä aktivoinnit. IT:n HR-kuluja tässä tammi- ja helmikuulta. 		Tarkista conditional formatting

				YHTEENSÄ		-459,729		-2%		-467,243		-11.6 %		-520,163				-671,500		4.8 %		-640,756				TOTAL						Tarkista conditional formatting

																														2589

														huomioi 2019 kulut kopioitu lukuina!

						vain kulut, esim. kp 690 ei saa tulla tuottoa. Tuotto menee sivulle varainhankinta

																														14250









Koonti asuntojen hallintovel.

		Laskuttaja 		Laskutettava		Aihe		laskutus / sisäinen kustannuspaikkavyörytys				2020		2019		2018

		AYY-Palvelu Oy		100 %:t kiinteistöyhtiöt		hallinnollinen ja tekninen isännöinti		laskutus						289,793		257884.72

		AYY-Palvelu Oy		AYY:n suoraomisteiset		Tekninen isännöinti 		laskutus						273,927		0

		AYY-Palvelu Oy		Miestentie		Rakennuttamispalvelu		laskutus						23,338		0

		AYY		100 %:t kiinteistöyhtiöt		Vuokraus ja konsernihallinto		laskutus		154,622

Monika Kivimäki: Monika Kivimäki:
				107253.54		0

		AYY		AYY:n suoraomisteiset		Vuokraus, taloushallintopalvelut, hal. isännöinti		muistiolla kustannuspaikoille		638198.16				633,782		596,935

		AYY		Artti		Vuokraus ja hallinnollinen isännöinti		laskutus		1,550				1,550		1,550

		AYY		OAS		Vuokraus ja hallinnollinen isännöinti		laskutus		30000				48252		48252

		AYY		osaomisteiset Turkismiehentie ja Töölön Ruusulankatu)		Vuokraus ja hallinnollinen isännöinti		laskutus		34,838				34,838		34,838

														1,412,734		939,460



		AYY		AYY-Palvelu Oy						140000				139843.73		(+alv)

				r-vuosi		sijainti		asuinm2

Hannes Helminen: Hannes Helminen:
Ent. TKY:n kohteissa ilmoitetut asuinneliöt ovat yhtä kuin vuokranmaksun perusteena olevat pinta-alat.

										

Monika Kivimäki: Monika Kivimäki:
		Kokonaan omistetut KOY:t:

		Koy Helsingin Atlantinkatu		2017		Jätkäsaari		4,429

		Koy Espoon Miestentie 2		2018		Otaniemi		3,627

		Koy Hiihtomäentie 22		1955		Herttoniemi		1,136

		Koy Tuhkimontie 2		1961		Roihuvuori		1,584

		Koy Kirkonkyläntie 16		1969		Malmi		780

		Koy Vaasankatu, peruskorjaus 2014		1970		Kallio		2,112

		Koy Pohjavedenkatu 4		1999		Vuosaari		3,445

		Koy Kylterinkartano		2000		Puotila		2,105

		Koy Kylterinranta		2004		Arabianranta		3,066

		Koy Kylterivuori		2002		Roihuvuori		2,617

		Koy Kylterivaara		2002		Leppävaara		1,795

		Koy Kyltericampus		2009		Töölö		1,537

								28,233

		Osaomistetut KOY:t

		Ylioppilasasuntola ja Keilatalo Oy (Ruusulankatu)		1962		Taka-Töölö		1,212

		Koy Turkismiehentie 8		1976		Pitäjänmäki		2,768

								3,980

		Suoraomisteiset

		Otakaari 20		1959		Otaniemi		1,429

		Jämeräntaival 1		1965		Otaniemi		6,110

		Jämeräntaival 3, peruskorjattu 2018 - 2019		1952		Otaniemi		3,528

		Jämeräntaival 5, peruskorjaus valm 2018		1952		Otaniemi		3,287

		Jämeräntaival 7, peruskorjattu 2017		1952		Otaniemi		3,361

		Jämeräntaival 6, peruskorjattu 2013		1970		Otaniemi		3,071

		Servinkuja 1 		1966		Otaniemi		2,888

		Servin maijantie 6		1967		Otaniemi		4,498

		Servin maijantie 12		1968		Otaniemi		6,851

		 Servin maijantie 10		1969		Otaniemi		4,667

		Otaranta 		2005		Otaniemi		6,513

		Otakaari 18, Ossinlinna(*		2004		Otaniemi		4,327

		Rummunlyöjänkatu 3, Heinävaara		2002		Leppävaara		2,653

								53,183



		Koko kanta						85,396.18
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Hallinnolliset kulut / Admin costs

TAMMI-SYYSKUU/ JAN-SEP 2020 BUD2021

TOT TOTQ3 BUD TOT20 TOT BUD BUD21 BUD
01-09/2020 %Δ 01-09/2020 %Δ 01-09/2019 2021 %Δ 2020

EUR BUDQ3 EUR TOT19 EUR EUR BUD20 EUR
Hallinnon henkilöstökulut -110 855 12 % -98 975 -31 % -161 738 -134 605 2,0 % -131 966 Personnel costs, Admin
Palkkiot, hallitus ja edustajisto -103 575 0 % -103 350 1 % -102 799 -137 800 0,0 % -137 800 Personnel costs, Board and Repr. Council
Hallinnon yleiset kulut -69 587 -24 % -92 108 6 % -65 871 -125 000 2,2 % -122 310 Common costs, Admin
Toimiston kulut (vuokra ym) -17 423 -20 % -98 775 -28 % -89 496 -110 000 -16 % -131 700 Office costs (rents etc)
Yhteisöjäsenyydet -70 491 -20 % -87 633 -100 % -98 259 -125 000 7,0 % -116 844 Association membership costs

YHTEENSÄ -371 931 -23 % -480 840 -29 % -526 058 -632 405 -1,3 % -640 620 TOTAL



Viestintä/ Communications

TAMMI-SYYSKUU/ JAN-SEP 2020 BUD2021

TOT TOTQ3 BUD TOT20 TOT BUD BUD21 BUD
01-09/2020 %Δ 01-09/2020 %Δ 01-09/2019 2021 %Δ 2020

EUR BUDQ3 EUR TOT19 EUR EUR BUD20 EUR
Viestinnän henkilöstökulut -142 930 22,6 % -116 541 41,5 % -100 980 -210 891 36,9 % -154 021 Personnel costs, Communications

Opiskelijakalenteri -5 252 -37 % -8 325 -51,9 % -10 929 0 -100 % -11 100 Student calender

Viestinnän kulut -4 213 -59 % -10 350 -2 % -4 280 -28 800 109 % -13 800 Common costs, Communications

YHTEENSÄ -152 395 13 % -135 216 31 % -116 190 -239 691 34 % -178 921 TOTAL


koko AYY

																						2/3/20

		Tuloslaskelma																				Tuloslaskelma

		Hakuehdot		Piilota																		Hakuehdot		Piilota

		Päivämääräväli:		1.12.2019 - 31.12.2019																		Päivämääräväli:		1.12.2019 - 31.12.2019

		Tallenna raportti pikalinkiksi																				Tallenna raportti pikalinkiksi

		Laajenna kaikki																				Laajenna kaikki

		Kopioi leikepöydälle																				Kopioi leikepöydälle

		Aalto-yliopiston ylioppilaskunta		Jaksolta								Tilikauden alusta										Aalto-yliopiston ylioppilaskunta		Jaksolta								Tilikauden alusta

				1.12.2019 - 31.12.2019		1.12.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%		1.1.2019 - 31.12.2019		1.1.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%						1.12.2019 - 31.12.2019		1.12.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%		1.1.2019 - 31.12.2019		1.1.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%

		Tuloslaskelma																				Tuloslaskelma

		Varsinainen toiminta		-1,775,338.90		-2,270,449.47		495,110.57		21.80%		-234,531.58		-575,533.96		341,002.38		59.20%				Varsinainen toiminta		110,737.51		-2,270,449.47		2,381,186.98		104.90%		1,651,544.83		-575,533.96		2,227,078.79		387.00%

		Vuokrat		802,015.78		777,646.73		24,369.05		3.10%		9,592,412.99		9,236,308.03		356,104.96		3.90%				Vuokrat		802,015.78		777,646.73		24,369.05		3.10%		9,592,412.99		9,236,308.03		356,104.96		3.90%

		Käyttökorvaukset		8,576.19		7,737.93		838.26		10.80%		72,923.70		54,202.11		18,721.59		34.50%				Käyttökorvaukset		8,576.19		7,737.93		838.26		10.80%		72,923.70		54,202.11		18,721.59		34.50%

		Muut tuotot		53,331.38		54,092.88		-761.50		-1.40%		766,594.63		760,760.11		5,834.52		0.80%				Muut tuotot		80,585.21		54,092.88		26,492.33		49.00%		793,848.46		760,760.11		33,088.35		4.30%

		Sisäiset veloitukset		315,910.23		-58,531.00		374,441.23		639.70%		1,072,853.23		698,412.00		374,441.23		53.60%				Sisäiset veloitukset		315,910.23		-58,531.00		374,441.23		639.70%		1,072,853.23		698,412.00		374,441.23		53.60%

		Kulut		-2,955,172.48		-3,051,396.01		96,223.53		3.20%		-11,739,316.13		-11,325,216.21		-414,099.92		-3.70%				Kulut		-1,096,349.90		-3,051,396.01		1,955,046.11		64.10%		-9,880,493.55		-11,325,216.21		1,444,722.66		12.80%

		Varainhankinta		74,638.00		74,190.00		448.00		0.60%		855,689.50		843,190.00		12,499.50		1.50%				Varainhankinta		74,638.00		74,190.00		448.00		0.60%		855,689.50		843,190.00		12,499.50		1.50%

		Tuotot		74,638.00		74,190.00		448.00		0.60%		855,689.50		843,190.00		12,499.50		1.50%				Tuotot		74,638.00		74,190.00		448.00		0.60%		855,689.50		843,190.00		12,499.50		1.50%

		Sijoitus- ja rahoitustoiminta		214,334.59		-571,219.27		785,553.86		137.50%		1,725,382.32		1,072,027.19		653,355.13		60.90%				Sijoitus- ja rahoitustoiminta		240,950.09		-571,219.27		812,169.36		142.20%		1,751,997.82		1,072,027.19		679,970.63		63.40%

		Tuotot		181,703.86		183,485.88		-1,782.02		-1.00%		1,771,261.09		2,638,849.29		-867,588.20		-32.90%				Tuotot		161,544.19		183,485.88		-21,941.69		-12.00%		1,751,101.42		2,638,849.29		-887,747.87		-33.60%

		Kulut		32,630.73		-754,705.15		787,335.88		104.30%		-45,878.77		-1,566,822.10		1,520,943.33		97.10%				Kulut		79,405.90		-754,705.15		834,111.05		110.50%		896.40		-1,566,822.10		1,567,718.50		100.10%

		Tilikauden tulos 		-1,486,366.31		-2,767,478.74		1,281,112.43		46.30%		2,346,540.24		1,339,683.23		1,006,857.01		75.20%				Tilikauden tulos 		426,325.60		-2,767,478.74		3,193,804.34		115.40%		4,259,232.15		1,339,683.23		2,919,548.92		217.90%

		Tilinpäätössiirrot		-284,841.31		-54,810.84		-230,030.47		-419.70%		-284,841.31		-54,810.84		-230,030.47		-419.70%				Tilinpäätössiirrot		-210,375.95		-54,810.84		-155,565.11		-283.80%		-210,375.95		-54,810.84		-155,565.11		-283.80%

		Verotusperusteisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)		-284,841.31		-54,810.84		-230,030.47		-419.70%		-284,841.31		-54,810.84		-230,030.47		-419.70%				Verotusperusteisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)		-210,375.95		-54,810.84		-155,565.11		-283.80%		-210,375.95		-54,810.84		-155,565.11		-283.80%

		Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 		-1,771,207.62		-2,822,289.58		1,051,081.96		37.20%		2,061,698.93		1,284,872.39		776,826.54		60.50%				Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 		215,949.65		-2,822,289.58		3,038,239.23		107.70%		4,048,856.20		1,284,872.39		2,763,983.81		215.10%

																						2/3/20

																						Tuloslaskelma

																						Hakuehdot		Piilota

																						Päivämääräväli:		1.12.2019 - 31.12.2019

																						Tallenna raportti pikalinkiksi

																						Laajenna kaikki

																						Kopioi leikepöydälle

																						Aalto-yliopiston ylioppilaskunta		Jaksolta								Tilikauden alusta

																								1.12.2019 - 31.12.2019		1.12.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%		1.1.2019 - 31.12.2019		1.1.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%

																						Tuloslaskelma

																						Varsinainen toiminta		110,737.51		-2,270,449.47		2,381,186.98		104.90%		1,651,544.83		-575,533.96		2,227,078.79		387.00%

																						Vuokrat		802,015.78		777,646.73		24,369.05		3.10%		9,592,412.99		9,236,308.03		356,104.96		3.90%

																						Käyttökorvaukset		8,576.19		7,737.93		838.26		10.80%		72,923.70		54,202.11		18,721.59		34.50%

																						Muut tuotot		80,585.21		54,092.88		26,492.33		49.00%		793,848.46		760,760.11		33,088.35		4.30%

																						Sisäiset veloitukset		315,910.23		-58,531.00		374,441.23		639.70%		1,072,853.23		698,412.00		374,441.23		53.60%

																						Kulut		-1,096,349.90		-3,051,396.01		1,955,046.11		64.10%		-9,880,493.55		-11,325,216.21		1,444,722.66		12.80%

																						Varainhankinta		74,638.00		74,190.00		448.00		0.60%		855,689.50		843,190.00		12,499.50		1.50%

																						Tuotot		74,638.00		74,190.00		448.00		0.60%		855,689.50		843,190.00		12,499.50		1.50%

																						Sijoitus- ja rahoitustoiminta		240,950.09		-571,219.27		812,169.36		142.20%		1,751,997.82		1,072,027.19		679,970.63		63.40%

																						Tuotot		161,544.19		183,485.88		-21,941.69		-12.00%		1,751,101.42		2,638,849.29		-887,747.87		-33.60%

																						Kulut		79,405.90		-754,705.15		834,111.05		110.50%		896.4		-1,566,822.10		1,567,718.50		100.10%

																						Tilikauden tulos 		426,325.60		-2,767,478.74		3,193,804.34		115.40%		4,259,232.15		1,339,683.23		2,919,548.92		217.90%

																						Tilinpäätössiirrot		-210,375.95		-54,810.84		-155,565.11		-283.80%		-210,375.95		-54,810.84		-155,565.11		-283.80%

																						Verotusperusteisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)		-210,375.95		-54,810.84		-155,565.11		-283.80%		-210,375.95		-54,810.84		-155,565.11		-283.80%

																						Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 		215,949.65		-2,822,289.58		3,038,239.23		107.70%		4,048,856.20		1,284,872.39		2,763,983.81		215.10%





Netv.Aatt. ja Tukit.

		AYY

												EUR		EUR

								Huomioitu AYY10				-765,218.67		-985,533.93

Tarja Toivanen: Tarja Toivanen:
vähennetty Asuntopalveluun kohdistuneet poistot		Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 

												875,633.23		501,192.00		Sisäiset veloitukset						2/21/20

		Tuloslaskelma																				Tuloslaskelma

		Hakuehdot		Piilota																		Hakuehdot		Piilota

		Päivämääräväli:		1.12.2019 - 31.12.2019																		Päivämääräväli:		1.12.2019 - 31.12.2019

		Laskentakohteet:		Kustannuspaikat, Aatteellinen toiminta																		Laskentakohteet:		Kustannuspaikat, Aatteellinen toiminta

				Kustannuspaikat, Tukitoiminnot																				Kustannuspaikat, Tukitoiminnot

		Tallenna raportti pikalinkiksi																				Tallenna raportti pikalinkiksi

		Laajenna kaikki																				Laajenna kaikki

		Kopioi leikepöydälle																				Kopioi leikepöydälle

		Aalto-yliopiston ylioppilaskunta		Jaksolta								Tilikauden alusta										Aalto-yliopiston ylioppilaskunta		Jaksolta								Tilikauden alusta

				1.12.2019 - 31.12.2019		1.12.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%		1.1.2019 - 31.12.2019		1.1.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%						1.12.2019 - 31.12.2019		1.12.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%		1.1.2019 - 31.12.2019		1.1.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%

		Tuloslaskelma																				Tuloslaskelma

		Varsinainen toiminta		-125,803.94		-551,119.24		425,315.30		77.20%		-1,767,065.59		-1,979,815.85		212,750.26		10.70%				Varsinainen toiminta		108911.49		-551119.24		660030.73		1.198		-1532350.16		-1979815.85		447465.69		0.226

		Vuokrat		7,410.00		5,441.01		1,968.99		36.20%		157,552.65		159,515.62		-1,962.97		-1.20%				Vuokrat		7410		5441.01		1968.99		0.362		157552.65		159515.62		-1962.97		-0.012

		Käyttökorvaukset		0.00		0.00		0.00		-		0.00		60.00		-60.00		-100.00%				Käyttökorvaukset		0		0		0		-		0		60		-60		-1

		Muut tuotot		62,416.35		41,922.48		20,493.87		48.90%		474,426.54		429,760.31		44,666.23		10.40%				Muut tuotot		56135.76		41922.48		14213.28		0.339		468145.95		429760.31		38385.64		0.089

		Sisäiset veloitukset		299,475.23		-74,966.00		374,441.23		499.50%		875,633.23		501,192.00		374,441.23		74.70%				Sisäiset veloitukset		299475.23		-74966		374441.23		4.995		875633.23		501192		374441.23		0.747

		Kulut		-495,105.52		-523,516.73		28,411.21		5.40%		-3,274,678.01		-3,070,343.78		-204,334.23		-6.70%				Kulut		-254109.5		-523516.73		269407.23		0.515		-3033681.99		-3070343.78		36661.79		0.012

		Varainhankinta		74,638.00		74,190.00		448.00		0.60%		855,689.50		843,190.00		12,499.50		1.50%				Varainhankinta		74638		74190		448		0.006		855689.5		843190		12499.5		0.015

		Tuotot		74,638.00		74,190.00		448.00		0.60%		855,689.50		843,190.00		12,499.50		1.50%				Tuotot		74638		74190		448		0.006		855689.5		843190		12499.5		0.015

		Sijoitus- ja rahoitustoiminta		-83.64		-39.05		-44.59		-114.20%		-1,646.93		-279.41		-1,367.52		-489.40%				Sijoitus- ja rahoitustoiminta		-80.76		-39.05		-41.71		-1.068		-1644.05		-279.41		-1364.64		-4.884

		Tuotot		0		23.75		-23.75		-100.00%		462.88		411.52		51.36		12.50%				Tuotot		0		23.75		-23.75		-1		462.88		411.52		51.36		0.125

		Kulut		-83.64		-62.80		-20.84		-33.20%		-2,109.81		-690.93		-1,418.88		-205.40%				Kulut		-80.76		-62.8		-17.96		-0.286		-2106.93		-690.93		-1416		-2.049

		Tilikauden tulos 		-51,249.58		-476,968.29		425,718.71		89.30%		-913,023.02		-1,136,905.26		223,882.24		19.70%				Tilikauden tulos 		183468.73		-476968.29		660437.02		1.385		-678304.71		-1136905.26		458600.55		0.403

		Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 		-51,249.58		-476,968.29		425,718.71		89.30%		-913,023.02		-1,136,905.26		223,882.24		19.70%				Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 		183468.73		-476968.29		660437.02		1.385		-678304.71		-1136905.26		458600.55		0.403

		Tuloslaskelma		Ei muutoksia helmikuun 2020 jälkeen

		Hakuehdot		Piilota

		Päivämääräväli:		1.12.2019 - 31.12.2019

		Laskentakohteet:		Kustannuspaikat,     910 AYY 10 v

		Tallenna raportti pikalinkiksi

		Laajenna kaikki

		Kopioi leikepöydälle

		Aalto-yliopiston ylioppilaskunta		Jaksolta								Tilikauden alusta

				1.12.2019 - 31.12.2019		1.12.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%		1.1.2019 - 31.12.2019		1.1.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%

		Tuloslaskelma

		Varsinainen toiminta		-386.15		0.00		-386.15		- 		-11,113.62		0.00		-11,113.62		- 

		Muut tuotot		1,120.00		0		1,120.00		-		1,120.00		0		1,120.00		-

		Kulut		-1,506.15		0.00		-1,506.15		-		-12,233.62		0.00		-12,233.62		-

		Tilikauden tulos 		-386.15		0.00		-386.15		- 		-11,113.62		0.00		-11,113.62		- 

		Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 		-386.15		0.00		-386.15		- 		-11,113.62		0.00		-11,113.62		- 



		Tuloslaskelma																				Tuloslaskelma

		Hakuehdot		Piilota																		Hakuehdot		Piilota				Ei huomioida poistoja, eikä sisäistä tuottoa!

		Päivämääräväli:		1.12.2019 - 31.12.2019																		Päivämääräväli:		1.12.2019 - 31.12.2019

		Laskentakohteet:		Kustannuspaikat,     693 Asuntopalvelu																		Laskentakohteet:		Kustannuspaikat,     693 Asuntopalvelu

		Tallenna raportti pikalinkiksi																				Tallenna raportti pikalinkiksi

		Sulje kaikki																				Sulje kaikki

		Kopioi leikepöydälle																				Kopioi leikepöydälle



		Aalto-yliopiston ylioppilaskunta		Jaksolta								Tilikauden alusta										Aalto-yliopiston ylioppilaskunta		Jaksolta								Tilikauden alusta

				1.12.2019 - 31.12.2019		1.12.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%		1.1.2019 - 31.12.2019		1.1.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%						1.12.2019 - 31.12.2019		1.12.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%		1.1.2019 - 31.12.2019		1.1.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%

		Tuloslaskelma																				Tuloslaskelma

		Varsinainen toiminta		-133,162.95		-169,479.46		36,316.51		21.40%		-257,392.89		-305,469.31		48,076.42		15.70%				Varsinainen toiminta		25,129.02		-169,479.46		194,608.48		114.80%		-99,100.92		-305,469.31		206,368.39		67.60%

		Muut tuotot		1,263.02		1,185.75		77.27		6.50%		14,460.81		5,255.70		9,205.11		175.10%				Muut tuotot		1,263.02		1,185.75		77.27		6.50%		14,460.81		5,255.70		9,205.11		175.10%

		3060 Muut tuotot		1,263.02		1,185.75		77.27		6.50%		14,460.81		5,255.70		9,205.11		175.10%				3060 Muut tuotot		1,263.02		1,185.75		77.27		6.50%		14,460.81		5,255.70		9,205.11		175.10%

		Sisäiset veloitukset		74,882.82		0		74,882.82		-		74,882.82		0		74,882.82		-				Sisäiset veloitukset		74,882.82		0		74,882.82		-		74,882.82		0		74,882.82		-

		3080 Hallinnon veloitus yksiköiltä		74,882.82		0		74,882.82		-		74,882.82		0		74,882.82		-				3080 Hallinnon veloitus yksiköiltä		74,882.82		0		74,882.82		-		74,882.82		0		74,882.82		-

		Kulut		-209,308.79		-170,665.21		-38,643.58		-22.60%		-346,736.52		-310,725.01		-36,011.51		-11.60%				Kulut		-51,016.82		-170,665.21		119,648.39		70.10%		-188,444.55		-310,725.01		122,280.46		39.40%

		Henkilöstökulut		-20,280.53		-15,552.85		-4,727.68		-30.40%		-143,189.86		-118,966.80		-24,223.06		-20.40%				Henkilöstökulut		-20,906.53		-15,552.85		-5,353.68		-34.40%		-143,815.86		-118,966.80		-24,849.06		-20.90%

		Kuukausi- ja tuntipalkat		-8,854.30		-10,548.89		1,694.59		16.10%		-95,409.60		-79,575.05		-15,834.55		-19.90%				Kuukausi- ja tuntipalkat		-8,854.30		-10,548.89		1,694.59		16.10%		-95,409.60		-79,575.05		-15,834.55		-19.90%

		5000 Kuukausipalkat		-8,854.30		-10,548.89		1,694.59		16.10%		-95,409.60		-73,016.21		-22,393.39		-30.70%				5000 Kuukausipalkat		-8,854.30		-10,548.89		1,694.59		16.10%		-95,409.60		-73,016.21		-22,393.39		-30.70%

		5010 Tuntipalkat		0		0		0		-		0		-6,558.84		6,558.84		100.00%				5010 Tuntipalkat		0		0		0		-		0		-6,558.84		6,558.84		100.00%

		Lisät ja korvaukset		-1,210.91		-859		-351.91		-41.00%		-12,516.10		-10,464.84		-2,051.26		-19.60%				Lisät ja korvaukset		-1,210.91		-859.00		-351.91		-41.00%		-12,516.10		-10,464.84		-2,051.26		-19.60%

		5110 Muut palkanlisät		-1,210.91		-859		-351.91		-41.00%		-12,516.10		-10,464.84		-2,051.26		-19.60%				5110 Muut palkanlisät		-1,210.91		-859.00		-351.91		-41.00%		-12,516.10		-10,464.84		-2,051.26		-19.60%

		Loma-ajan ja sosiaalipalkat		-8,785.00		-2,307.00		-6,478.00		-280.80%		-13,001.32		-9,018.92		-3,982.40		-44.20%				Loma-ajan ja sosiaalipalkat		-8,785.00		-2,307.00		-6,478.00		-280.80%		-13,001.32		-9,018.92		-3,982.40		-44.20%

		5310 Vuosilomakorvaukset		0		-324		324		100.00%		0		-2,991.13		2,991.13		100.00%				5310 Vuosilomakorvaukset		0.00		-324.00		324.00		100.00%		0.00		-2,991.13		2,991.13		100.00%

		5320 Lomarahat		0		-162		162		100.00%		-4,216.32		-4,206.79		-9.53		-0.20%				5320 Lomarahat		0.00		-162.00		162.00		100.00%		-4,216.32		-4,206.79		-9.53		-0.20%

		5330 Lomapalkkojen jaksotus		-8,785.00		-1,821.00		-6,964.00		-382.40%		-8,785.00		-1,821.00		-6,964.00		-382.40%				5330 Lomapalkkojen jaksotus		-8,785.00		-1,821.00		-6,964.00		-382.40%		-8,785.00		-1,821.00		-6,964.00		-382.40%

		Henkilösivukulut		-1,231.04		-1,573.87		342.83		21.80%		-20,067.87		-17,754.36		-2,313.51		-13.00%				Henkilösivukulut		-1,857.04		-1,573.87		-283.17		-18.00%		-20,693.87		-17,754.36		-2,939.51		-16.60%

		6130 Tyel-maksut		-1,910.44		-2,329.15		418.71		18.00%		-27,323.31		-24,237.41		-3,085.90		-12.70%				6130 Tyel-maksut		-2,536.44		-2,329.15		-207.29		-8.90%		-27,949.31		-24,237.41		-3,711.90		-15.30%

		6140 Työntekijäin TEL-maksut		679.4		755.28		-75.88		-10.00%		7,255.44		6,483.05		772.39		11.90%				6140 Työntekijäin TEL-maksut		679.4		755.28		-75.88		-10.00%		7,255.44		6,483.05		772.39		11.90%

		Muut henkilösivukulut		-199.28		-264.09		64.81		24.50%		-2,194.97		-2,153.63		-41.34		-1.90%				Muut henkilösivukulut		-199.28		-264.09		64.81		24.50%		-2,194.97		-2,153.63		-41.34		-1.90%

		6300 Sosiaaliturvamaksut		-77.5		-102.29		24.79		24.20%		-863.06		-832.99		-30.07		-3.60%				6300 Sosiaaliturvamaksut		-77.5		-102.29		24.79		24.20%		-863.06		-832.99		-30.07		-3.60%

		6400 Tapaturmavakuutusmaksut		-65.42		-77.33		11.91		15.40%		-726.13		-621.28		-104.85		-16.90%				6400 Tapaturmavakuutusmaksut		-65.42		-77.33		11.91		15.40%		-726.13		-621.28		-104.85		-16.90%

		6410 Työttömyysvakuutusmaksut		-201.31		-303.31		102		33.60%		-2,150.86		-2,511.49		360.63		14.40%				6410 Työttömyysvakuutusmaksut		-201.31		-303.31		102.00		33.60%		-2,150.86		-2,511.49		360.63		14.40%

		6420 Työntekijöiden työttömyysvakuutusmaksut		150.98		225.98		-75		-33.20%		1,612.33		1,871.27		-258.94		-13.80%				6420 Työntekijöiden työttömyysvakuutusmaksut		150.98		225.98		-75.00		-33.20%		1,612.33		1,871.27		-258.94		-13.80%

		6430 Ryhmähenkivakuutusmaksut		-6.03		-7.14		1.11		15.50%		-67.25		-59.14		-8.11		-13.70%				6430 Ryhmähenkivakuutusmaksut		-6.03		-7.14		1.11		15.50%		-67.25		-59.14		-8.11		-13.70%

		Poistot 		-158,917.97		-151,371.33		-7,546.64		-5.00%		-158,917.97		-151,371.33		-7,546.64		-5.00%				Poistot 		0		-151,371.33		151,371.33		100.00%		0		-151,371.33		151,371.33		100.00%

		Suunnitelman mukaiset poistot		-158,917.97		-151,371.33		-7,546.64		-5.00%		-158,917.97		-151,371.33		-7,546.64		-5.00%				Suunnitelman mukaiset poistot		0		-151,371.33		151,371.33		100.00%		0		-151,371.33		151,371.33		100.00%

		6850 Poisto muista pitkävaikutteisista menoista		-158,917.97		-151,371.33		-7,546.64		-5.00%		-158,917.97		-151,371.33		-7,546.64		-5.00%				6850 Poisto muista pitkävaikutteisista menoista		0		-151,371.33		151,371.33		100.00%		0		-151,371.33		151,371.33		100.00%

		Muut kulut		-30,110.29		-3,741.03		-26,369.26		-704.90%		-44,628.69		-40,386.88		-4,241.81		-10.50%				Muut kulut		-30,110.29		-3,741.03		-26,369.26		-704.90%		-44,628.69		-40,386.88		-4,241.81		-10.50%

		Vapaaehtoiset henkilösivukulut		-644.6		-593.05		-51.55		-8.70%		-5,852.26		-4,550.99		-1,301.27		-28.60%				Vapaaehtoiset henkilösivukulut		-644.6		-593.05		-51.55		-8.70%		-5,852.26		-4,550.99		-1,301.27		-28.60%

		7000 Henkilökunnan koulutus		0		-245.48		245.48		100.00%		-1,992.60		-2,824.80		832.2		29.50%				7000 Henkilökunnan koulutus		0		-245.48		245.48		100.00%		-1,992.60		-2,824.80		832.2		29.50%

		7020 HR:n käytössä! Henkilökunnan virkistys- ja harrastustoiminta		-394.6		-336.7		-57.9		-17.20%		-2,741.12		-1,617.56		-1,123.56		-69.50%				7020 v.2020 HR:n käytössä! Henkilökunnan virkistys- ja harrastustoiminta		-394.6		-336.7		-57.9		-17.20%		-2,741.12		-1,617.56		-1,123.56		-69.50%

		7070 Henkilökunnan lounassetelit ja -lataukset (31.12.2019 asti myös hlöstön kahvit yms)		0		-10.87		10.87		100.00%		-868.54		-108.63		-759.91		-699.50%				7070 v.2020 Henkilökunnan lounassetelit ja -lataukset (31.12.2019 asti myös hlöstön kahvit yms)		0		-10.87		10.87		100.00%		-868.54		-108.63		-759.91		-699.50%

		7160 Lahjat henkilökunnalle		-250		0		-250		-		-250		0		-250		-				7160 Lahjat henkilökunnalle		-250		0		-250		-		-250		0		-250		-

		Hallintopalvelut		-4,650.00		0		-4,650.00		-		-4,650.00		0		-4,650.00		-				Hallintopalvelut		-4,650.00		0		-4,650.00		-		-4,650.00		0		-4,650.00		-

		8410 Laki ja konsultointipalvelut		-4,650.00		0		-4,650.00		-		-4,650.00		0		-4,650.00		-				8410 Laki ja konsultointipalvelut		-4,650.00		0		-4,650.00		-		-4,650.00		0		-4,650.00		-

		Muut hallintokulut		-15.69		-667.98		652.29		97.70%		-4,323.39		-8,555.89		4,232.50		49.50%				Muut hallintokulut		-15.69		-667.98		652.29		97.70%		-4,323.39		-8,555.89		4,232.50		49.50%

		8470 ATK-kulut		0		0		0		-		0		-1,116.00		1,116.00		100.00%				8470 ATK-kulut		0.00		0.00		0.00		-		0.00		-1,116.00		1,116.00		100.00%

		8480 Jäsenmaksut		0		0		0		-		0		-1,000.00		1,000.00		100.00%				8480 Jäsenmaksut		0.00		0.00		0.00		-		0.00		-1,000.00		1,000.00		100.00%

		8500 Puhelinkulut		0		0		0		-		-89.28		-189.75		100.47		52.90%				8500 Puhelinkulut		0.00		0.00		0.00		-		-89.28		-189.75		100.47		52.90%

		8560 Rahaliikenteen kulut		0		0		0		-		-278.26		0		-278.26		-				8560 Rahaliikenteen kulut		0.00		0.00		0.00		-		-278.26		0.00		-278.26		-

		8566 Matkakulut		0		0		0		-		-128.9		-914.34		785.44		85.90%				8566 Matkakulut		0.00		0.00		0.00		-		-128.90		-914.34		785.44		85.90%

		8570 Päivärahat		0		-63		63		100.00%		-210		-300		90		30.00%				8570 Päivärahat		0.00		-63.00		63.00		100.00%		-210.00		-300.00		90.00		30.00%

		8590 Lahjat ja onnittelut		0		-7.74		7.74		100.00%		0		-65.8		65.8		100.00%				8590 Lahjat ja onnittelut		0		-7.74		7.74		100.00%		0		-65.8		65.8		100.00%

		8600 Osallistumiskulut		0		-583.65		583.65		100.00%		-1,328.41		-2,236.78		908.37		40.60%				8600 Osallistumiskulut		0		-583.65		583.65		100.00%		-1,328.41		-2,236.78		908.37		40.60%

		8620 Toimistotarvikkeet		0		0		0		-		-487.31		-318.58		-168.73		-53.00%				8620 Toimistotarvikkeet		0		0		0		-		-487.31		-318.58		-168.73		-53.00%

		8630 Lomakkeet ja painatuskulut		0		0		0		-		0		-118.38		118.38		100.00%				8630 Lomakkeet ja painatuskulut		0		0		0		-		0		-118.38		118.38		100.00%

		8644 Tapahtumakulut (sis tapahtumatarvikkeet ja -tarjoilut)		0		0		0		-		0		-25.79		25.79		100.00%				8644 Tapahtumakulut (sis tapahtumatarvikkeet ja -tarjoilut)		0		0		0		-		0		-25.79		25.79		100.00%

		8650 Kokouskulut		-15.69		-13.59		-2.1		-15.50%		-155.9		-441.84		285.94		64.70%				8650 Kokouskulut		-15.69		-13.59		-2.1		-15.50%		-155.9		-441.84		285.94		64.70%

		8655 Vapaaehtoisten toimintaraha		0		0		0		-		0		-333.49		333.49		100.00%				8655 Vapaaehtoisten toimintaraha		0		0		0		-		0		-333.49		333.49		100.00%

		8660 Vapaaehtoisten koulutus		0		0		0		-		0		0		0		-				8660 Vapaaehtoisten koulutus		0		0		0		-		0		0		0		-

		8670 Muut vieraat palvelut		0		0		0		-		-1,413.03		-1,259.18		-153.85		-12.20%				8670 Muut vieraat palvelut		0		0		0		-		-1,413.03		-1,259.18		-153.85		-12.20%

		8680 Muut hallintokulut		0		0		0		-		-232.3		-235.96		3.66		1.60%				8680 Muut hallintokulut		0		0		0		-		-232.3		-235.96		3.66		1.60%

		Korjaukset ja tarvikkeet		-24,800.00		-2,480.00		-22,320.00		-900.00%		-29,803.04		-27,280.00		-2,523.04		-9.20%				Korjaukset ja tarvikkeet		-24,800.00		-2,480.00		-22,320.00		-900.00%		-29,803.04		-27,280.00		-2,523.04		-9.20%

		8760 Kalustohankinnat ja tarvikkeet		0		0		0		-		-43.04		0		-43.04		-				8760 Kalustohankinnat ja tarvikkeet		0		0		0		-		-43.04		0		-43.04		-

		8810 Suunnittelu- ja konsulttityöt		-24,800.00		-2,480.00		-22,320.00		-900.00%		-29,760.00		-27,280.00		-2,480.00		-9.10%				8810 Suunnittelu- ja konsulttityöt		-24,800.00		-2,480.00		-22,320.00		-900.00%		-29,760.00		-27,280.00		-2,480.00		-9.10%

		Sijoitus- ja rahoitustoiminta		0		0		0		- 		0		-1.84		1.84		100.00%				Sijoitus- ja rahoitustoiminta		0		0		0		- 		0		-1.84		1.84		100.00%

		Kulut		0		0		0		-		0		-1.84		1.84		100.00%				Kulut		0		0		0		-		0		-1.84		1.84		100.00%

		Korkokulut		0		0		0		-		0		-1.84		1.84		100.00%				Korkokulut		0		0		0		-		0		-1.84		1.84		100.00%

		9490 Korkokulut ostoveloista		0		0		0		-		0		-1.84		1.84		100.00%				9490 Korkokulut ostoveloista		0		0		0		-		0		-1.84		1.84		100.00%

		Tilikauden tulos 		-133,162.95		-169,479.46		36,316.51		21.40%		-257,392.89		-305,471.15		48,078.26		15.70%				Tilikauden tulos 		25,129.02		-169,479.46		194,608.48		114.80%		-99,100.92		-305,471.15		206,370.23		67.60%

		Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 		-133,162.95		-169,479.46		36,316.51		21.40%		-257,392.89		-305,471.15		48,078.26		15.70%				Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 		25,129.02		-169,479.46		194,608.48		114.80%		-99,100.92		-305,471.15		206,370.23		67.60%



																						Tuloslaskelma

		Tuloslaskelma																				Hakuehdot		Piilota				ei huomioida sisäistä tuottoa!

		Hakuehdot		Piilota		Ei huomioida poistoja, eikä sisäistä tuottoa!																Päivämääräväli:		1.12.2019 - 31.12.2019

		Päivämääräväli:		1.12.2019 - 31.12.2019																		Laskentakohteet:		Kustannuspaikat,     695 Kiinteistötoiminta								-318,582.06		-217,172.93		kiint.toimintojen henk.kulut

		Laskentakohteet:		Kustannuspaikat,     693 Asuntopalvelu																		Tallenna raportti pikalinkiksi										-87,477.94

Tarja Toivanen: Tarja Toivanen:
tästä vähennetty sisäinen veloitus		-32,728.11		kiint.toimintojen muut kuin henk.kulut

				Kustannuspaikat,         694 Jäsenpalvelut, palvelupisteet																		Sulje kaikki

		Tallenna raportti pikalinkiksi																				Kopioi leikepöydälle

		Laajenna kaikki

		Kopioi leikepöydälle																				Aalto-yliopiston ylioppilaskunta		Jaksolta								Tilikauden alusta

																								1.12.2019 - 31.12.2019		1.12.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%		1.1.2019 - 31.12.2019		1.1.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%

		Aalto-yliopiston ylioppilaskunta		Jaksolta								Tilikauden alusta										Tuloslaskelma

				1.12.2019 - 31.12.2019		1.12.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%		1.1.2019 - 31.12.2019		1.1.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%				Varsinainen toiminta		-838.86		-8,451.89		7,613.03		90.10%		-115,069.81		-78,352.55		-36,717.26		-46.90%

		Tuloslaskelma																				Sisäiset veloitukset		29,049.12		0		29,049.12		-		29,049.12		0		29,049.12		-

		Varsinainen toiminta		-107,118.38		-183,584.82		76,466.44		41.70%		-362,840.93		-443,823.10		80,982.17		18.20%				3080 Hallinnon veloitus yksiköiltä		29,049.12		0		29,049.12		-		29,049.12		0		29,049.12		-

		Muut tuotot		1,268.02		1,190.75		77.27		6.50%		14,750.81		6,440.95		8,309.86		129.00%				Kulut		-29,887.98		-8,451.89		-21,436.09		-253.60%		-144,118.93		-78,352.55		-65,766.38		-83.90%

		Sisäiset veloitukset		74,882.82		0		74,882.82		-		74,882.82		0		74,882.82		-				Henkilöstökulut		-5,330.69		-4,774.85		-555.84		-11.60%		-62,596.41		-49,725.17		-12,871.24		-25.90%

		Kulut		-183,269.22		-184,775.57		1,506.35		0.80%		-452,474.56		-450,264.05		-2,210.51		-0.50%				Kuukausi- ja tuntipalkat		-3,466.37		-2,486.16		-980.21		-39.40%		-40,706.05		-30,894.54		-9,811.51		-31.80%

		Sijoitus- ja rahoitustoiminta		0		0		0		- 		0		-1.84		1.84		100.00%				5000 Kuukausipalkat		-2,298.88		-2,262.54		-36.34		-1.60%		-27,483.76		-27,143.16		-340.6		-1.30%

		Kulut		0		0		0		-		0		-1.84		1.84		100.00%				5010 Tuntipalkat		-1,167.49		-223.62		-943.87		-422.10%		-13,222.29		-3,751.38		-9,470.91		-252.50%

		Tilikauden tulos 		-107,118.38		-183,584.82		76,466.44		41.70%		-362,840.93		-443,824.94		80,984.01		18.20%				Lisät ja korvaukset		-549.43		-540.75		-8.68		-1.60%		-7,207.45		-7,355.16		147.71		2.00%

		Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 		-107,118.38		-183,584.82		76,466.44		41.70%		-362,840.93		-443,824.94		80,984.01		18.20%				5100 Ylityönlisät		0		0		0		-		-646.87		-891.8		244.93		27.50%

																						5110 Muut palkanlisät		-549.43		-540.75		-8.68		-1.60%		-6,560.58		-6,463.36		-97.22		-1.50%

																						Palkkiot		-230.34		-185.74		-44.6		-24.00%		-743.85		-336.68		-407.17		-120.90%

																						5200 Palkkiot		0		0		0		-		0		-150.94		150.94		100.00%

																						5205 Palkkiot linnanisännät		-68.27		-49.17		-19.1		-38.80%		-178.28		-49.17		-129.11		-262.60%

																						5206 Palkkiot asuntotoimikunta		-94.82		-136.57		41.75		30.60%		-94.82		-136.57		41.75		30.60%

																						5208 Luottamushenkilöpalkkio		-67.25		0		-67.25		-		-470.75		0		-470.75		-

																						Loma-ajan ja sosiaalipalkat		-249		-1,250.00		1,001.00		80.10%		-3,820.52		-3,420.28		-400.24		-11.70%

																						5310 Vuosilomakorvaukset		0		0		0		-		-960.83		-101.26		-859.57		-848.90%

																						5320 Lomarahat		0		0		0		-		-2,531.19		-2,069.02		-462.17		-22.30%

																						5330 Lomapalkkojen jaksotus		-249		-1,250.00		1,001.00		80.10%		-249		-1,250.00		1,001.00		80.10%

																						5350 Muut sosiaalipalkat		0		0		0		-		-79.5		0		-79.5		-

																						Henkilösivukulut		-750.69		-238.95		-511.74		-214.20%		-9,082.98		-6,811.78		-2,271.20		-33.30%

																						6130 Tyel-maksut		-1,025.81		-473.21		-552.6		-116.80%		-13,117.44		-9,971.83		-3,145.61		-31.50%

																						6140 Työntekijäin TEL-maksut		275.12		234.26		40.86		17.40%		4,034.46		3,160.05		874.41		27.70%

																						Muut henkilösivukulut		-84.86		-73.25		-11.61		-15.80%		-1,035.56		-906.73		-128.83		-14.20%

																						6300 Sosiaaliturvamaksut		-31.43		-26.03		-5.4		-20.70%		-400.22		-348.91		-51.31		-14.70%

																						6400 Tapaturmavakuutusmaksut		-23.34		-20.88		-2.46		-11.80%		-335.2		-264.93		-70.27		-26.50%

																						6410 Työttömyysvakuutusmaksut		-79.35		-81.92		2.57		3.10%		-1,039.01		-1,039.28		0.27		0.00%

																						6420 Työntekijöiden työttömyysvakuutusmaksut		51.41		57.51		-6.1		-10.60%		769.82		770.83		-1.01		-0.10%

																						6430 Ryhmähenkivakuutusmaksut		-2.15		-1.93		-0.22		-11.40%		-30.95		-24.44		-6.51		-26.60%

																						Muut kulut		-24,557.29		-3,677.04		-20,880.25		-567.90%		-81,522.52		-28,627.38		-52,895.14		-184.80%

																						Vapaaehtoiset henkilösivukulut		315.42		-793.62		1,109.04		139.70%		-4,587.74		-2,287.56		-2,300.18		-100.60%

																						7000 Henkilökunnan koulutus		-452.88		0		-452.88		-		-1,186.96		0		-1,186.96		-

																						7020 v.2020 HR:n käytössä! Henkilökunnan virkistys- ja harrastustoiminta		317.4		-603.11		920.51		152.60%		-2,419.18		-1,912.20		-506.98		-26.50%

																						7050 Työterveyshuolto		0		0		0		-		-100		0		-100		-

																						7070 v.2020 Henkilökunnan lounassetelit ja -lataukset (31.12.2019 asti myös hlöstön kahvit yms)		700.9		-190.51		891.41		467.90%		-241.24		-375.36		134.12		35.70%

																						7160 Lahjat henkilökunnalle		-250		0		-250		-		-360.36		0		-360.36		-

																						7170 Muut henkilösivukulut		0		0		0		-		-280		0		-280		-

																						Hallintopalvelut		-24,490.00		0		-24,490.00		-		-27,782.20		-103.92		-27,678.28		-

																						8380 Taloushallintopalvelut		-10,986.40		0		-10,986.40		-		-10,986.40		0		-10,986.40		-

																						8410 Laki ja konsultointipalvelut		-13,503.60		0		-13,503.60		-		-15,983.60		0		-15,983.60		-

																						8430 Muut hallintopalvelut		0		0		0		-		-812.2		0		-812.2		-

																						8440 Viranomaismaksut		0		0		0		-		0		-103.92		103.92		100.00%

																						Muut hallintokulut		-382.71		-1,468.86		1,086.15		73.90%		-36,147.42		-24,219.33		-11,928.09		-49.30%

																						8450 Kirjat ja lehdet		-192.2		-249.5		57.3		23.00%		-661.2		-909.47		248.27		27.30%

																						8470 ATK-kulut		0		-980.4		980.4		100.00%		-9,084.08		-5,809.68		-3,274.40		-56.40%

																						8480 Jäsenmaksut		0		0		0		-		-2,920.00		-2,920.00		0		0.00%

																						8500 Puhelinkulut		0		0		0		-		-33.75		0		-33.75		-

																						8566 Matkakulut		-129.92		-11.1		-118.82		-1070.50%		-260.59		-3,182.42		2,921.83		91.80%

																						8575 Kilometrikorvaukset		0		0		0		-		-43.43		-78.24		34.81		44.50%

																						8580 Autokulut, talousjohtaja		0		0		0		-		0		-12.5		12.5		100.00%

																						8590 Lahjat ja onnittelut		0		0		0		-		0		-2,860.20		2,860.20		100.00%

																						8600 Osallistumiskulut		0		-110		110		100.00%		0		-363.96		363.96		100.00%

																						8620 Toimistotarvikkeet		0		0		0		-		-31.22		-9.31		-21.91		-235.30%

																						8622 ÄLÄ KÄYTÄ Tapahtumatarvikkeet, KÄYTÄ TILIÄ 8644		0		0		0		-		0		0		0		-

																						8644 Tapahtumakulut (sis tapahtumatarvikkeet ja -tarjoilut)		0		-57.44		57.44		100.00%		0		-567.19		567.19		100.00%

																						8650 Kokouskulut		-7.9		-60.42		52.52		86.90%		-713.56		-475.84		-237.72		-50.00%

																						8660 Vapaaehtoisten koulutus		0		0		0		-		0		-793.6		793.6		100.00%

																						8670 Muut vieraat palvelut		-40.29		0		-40.29		-		-22,303.44		-6,102.94		-16,200.50		-265.50%

																						8680 Muut hallintokulut		-12.4		0		-12.4		-		-96.15		-133.98		37.83		28.20%

																						Korjaukset ja tarvikkeet		0		-1,414.56		1,414.56		100.00%		-13,005.16		-2,016.57		-10,988.59		-544.90%

																						8760 Kalustohankinnat ja tarvikkeet		0		-1,294.56		1,294.56		100.00%		-3,220.28		-1,582.23		-1,638.05		-103.50%

																						8770 Käyttötarvikkeet		0		-120		120		100.00%		-582.73		-288.27		-294.46		-102.10%

																						8810 Suunnittelu- ja konsulttityöt		0		0		0		-		-8,998.31		0		-8,998.31		-

																						8840 Muut vierailla suoritettavat työt		0		0		0		-		-203.84		-146.07		-57.77		-39.50%

																						Sijoitus- ja rahoitustoiminta		0		0		0		- 		-10.35		0		-10.35		- 

																						Kulut		0		0		0		-		-10.35		0		-10.35		-

																						Korkokulut		0		0		0		-		-10.35		0		-10.35		-

																						9490 Korkokulut ostoveloista		0		0		0		-		-0.35		0		-0.35		-

																						9610 Perimiskulut		0		0		0		-		-10		0		-10		-

																						Tilikauden tulos 		-838.86		-8,451.89		7,613.03		90.10%		-115,080.16		-78,352.55		-36,727.61		-46.90%

																						Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 		-838.86		-8,451.89		7,613.03		90.10%		-115,080.16		-78,352.55		-36,727.61		-46.90%





690

		Tuloslaskelma



		

690 Tukitoiminnot yht (ent. Talouststo yht)  1 EUR
						Kuukausi										Kumulatiivinen																Vuosi		Vuosi		Vuosi

								6.2020										1-6.2020																Ennuste		Budjetti		Edellinen vuosi Toteuma

								Toteuma				Budjetti		Edellinen vuosi Toteuma				Toteuma				Budjetti		%
Toteuma / 
Budjetti		
 Edellinen vuosi Toteuma				%
Toteuma / 
Edellinen vuosi Toteuma				Toteuma + 
Budjetti		1-12.2020		1-12.2019

								EUR		%		EUR		EUR		%		EUR		%		EUR		EUR		EUR		%		EUR		%		EUR		EUR		EUR		%

		

		VARSINAINEN TOIMINTA

		Varsinaisen toiminnan tuotot		Vuokrat		3010 - Laite- ja tarvikevuokrat																				-217

																										-217

				Muut tuotot		3058 - Kopio- ja postimaksutuotot								45				408								272				150.2				408				557

						3059 - Saadut korvaukset		13				4,167		5,167				4,156				25,000		16.6		25,289				16.4				29,156		50,000		57,967

						3060 - Muut tuotot								60				20								221				9.1				20				423

								13				4,167		5,272				4,584				25,000		18.3		25,781				17.8				29,584		50,000		58,948

				Sisäiset veloitukset		3080 - Hallinnon veloitus alv 0%		4,021						52,378				20,105								314,268				6.4				20,105				771,701

								4,021						52,378				20,105								314,268				6.4				20,105				771,701

								4,034				4,167		57,650				24,689				25,000		98.8		339,832				7.3				49,689		50,000		830,649

		Varsinaisen toiminnan kulut		Henkilöstökulut		Palkat ja palkkiot		19,238				22,127		22,558				102,935				132,763		77.5		114,194				90.1				235,698		265,525		219,972

						5000 - Kuukausipalkat		19,238				22,127		22,558				99,768				132,763		75.1		114,194				87.4				232,530		265,525		217,805

						5010 - Tuntipalkat												3,167																3,167				2,168

						Lisät ja korvaukset								2,228												13,237												26,676

						5110 - Muut palkanlisät								2,228												13,237												26,676

						Loma-ajan ja sosiaalipalkat		2,482				10,068		11,337				13,154				11,728		112.2		11,337				116.0				15,145		13,719		13,533

						5310 - Vuosilomakorvaukset						332						7,853				1,992		394.3										9,844		3,983		3,248

						5320 - Lomarahat		8,808				9,736		11,337				11,627				9,736		119.4		11,337				102.6				11,627		9,736		12,961

						5330 - Lomapalkkojen jaksotus		-6,326										-6,326																-6,326				-2,677

						Luontoisedut		40						795				200								4,770				4.2				200				5,030

						5420 - Autoedut								755												4,530												4,530

						5430 - Puhelinedut		40						40				200								240				83.5				200				500

						Luontoisetujen vastatili		-40						-795				-200								-4,770				4.2				-200				-5,030

						5990 - Luontoisetujen vastatili		-40						-795				-200								-4,770				4.2				-200				-5,030

						Henkilösivukulut		5,634				3,944		8,401				26,149				23,666		110.5		34,746				75.3				49,815		47,332		60,714

						6130 - Tyel-maksut		6,376				3,944		9,304				27,987				23,666		118.3		36,220				77.3				51,653		47,332		65,910

						6140 - Työntekijäin TEL-maksut		-2,163						-2,576				-9,219								-10,164				90.7				-9,219				-18,870

						6170 - Eläkkeet		1,421						1,674				7,380								8,690				84.9				7,380				13,675

						Muut henkilösivukulut		717				794		731				4,978				4,761		104.6		2,842				175.2				9,739		9,522		5,304

						6300 - Sosiaaliturvamaksut		376				312		284				1,643				1,871		87.8		1,105				148.6				3,514		3,742		2,063

						6400 - Tapaturmavakuutusmaksut		197				482		240				2,706				2,890		93.6		933				290.0				5,596		5,780		1,741

						6410 - Työttömyysvakuutusmaksut		476						738				2,076								2,871				72.3				2,076				5,358

						6420 - Työntekijöiden työttömyysvakuutusmaksut		-351						-554				-1,533								-2,153				71.2				-1,533				-4,019

						6430 - Ryhmähenkivakuutusmaksut		20						22				86								86				99.6				86				161

								28,072				36,933		45,256				147,215				172,917		85.1		176,356				83.5				310,396		336,098		326,200

				Muut kulut		Vapaaehtoiset henkilösivukulut		606				1,751		4,552				5,835				10,506		55.5		27,512				21.2				16,340		21,011		46,315

						7000 - Henkilökunnan koulutus						292						37				1,750		2.1										1,787		3,500		414

						7010 - Tiimipalaverit ja -virkistys + osallistumismaksut juhliin (tili tuli käyttöön v.2020)						100						178				600		29.7										778		1,200

						7020 - HR:n käytössä! Henkilökunnan virkistys- ja harrastustoiminta		50				146		937				1,127				875		128.8		4,181				27.0				2,002		1,750		4,620

						7040 - Siv.palv.miesten asunnot						625		988								3,750				5,185								3,750		7,500		9,736

						7050 - Työterveyshuolto		283				350		1,377				3,531				2,100		168.1		9,522				37.1				5,631		4,200		18,480

						7070 - Henkilökunnan lounassetelit ja -lataukset (31.12.2019 asti myös hlöstön kahvit yms)		273				51		1,250				890				306		291.4		8,214				10.8				1,196		611		12,323

						7110 - Kahvitarvikkeet/ hedelmät yms. (tili tuli käyttöön v.2020)						42										250												250		500

						7120 - Virikesetelit ja -lataukset (tili tuli käyttöön v.2020. Ennen sis.tiliin 7020)						115										688												688		1,375

						7160 - Lahjat henkilökunnalle						31						72				188		38.4		410				17.6				260		375		600

						7170 - Muut henkilösivukulut																																142

						Käyttö- ja huoltosopimukset																																500

						7340 - Muut käyttö- ja huoltopalvelut																																500

						Sähkö																				34												34

						7830 - Huonesähkö																				34												34

						Vakuutukset						446						5,099				2,675		190.6		3,417				149.2				7,774		5,350		5,240

						8000 - Irtaimistovakuutukset						75						753				450		167.4		854				88.2				1,203		900		854

						8020 - Vastuuvakuutukset						292						3,607				1,750		206.1		1,823				197.8				5,357		3,500		3,646

						8030 - Muut vakuutukset						29						265				175		151.5		265				100.0				440		350		265

						8040 - Matkustajavakuutus						50						474				300		158.0		475				99.8				774		600		475

						Vuokrat ja vastikkeet						5,000		4,811								30,000				28,866								30,000		60,000		57,732

						8050 - Huoneistovuokrat						5,000		4,811								30,000				28,866								30,000		60,000		57,732

						Hallintopalvelut		5,596				9,016		6,609				70,985				54,095		131.2		53,386				133.0				125,080		108,189		108,269

						8380 - Taloushallintopalvelut		5,596				5,833		5,984				45,189				35,000		129.1		32,276				140.0				80,189		70,000		67,571

						8390 - Tilintarkastuspalvelut						2,500						16,120				15,000		107.5		19,294				83.5				31,120		30,000		34,879

						8410 - Laki ja konsultointipalvelut						216						7,626				1,295		589.1										8,921		2,589		2,257

						8420 - Perintä- ja luottotietopalvelut						83						242				500		48.4		567				42.6				742		1,000		744

						8430 - Muut hallintopalvelut						333		624				1,557				2,000		77.8		1,249				124.7				3,557		4,000		2,712

						8440 - Viranomaismaksut						50						252				300		84.0										552		600		105

						Muut hallintokulut		1,811				3,383		3,984				33,594				20,299		165.5		30,610				109.7				53,892		40,597		65,541

						8450 - Kirjat ja lehdet		34				42		597				205				250		81.8		868				23.6				455		500		1,276

						8470 - ATK-kulut						42						1,108				250		443.4		1,045				106.0				1,358		500		1,045

						8480 - Jäsenmaksut						58						700				350		200.0		690				101.4				1,050		700		690

						8500 - Puhelinkulut		162				417		347				533				2,500		21.3		2,762				19.3				3,033		5,000		6,092

						8530 - Tietoverkkopalvelut						83						322				500		64.5		322				100.0				822		1,000		322

						8540 - Postikulut		18				208		117				353				1,250		28.3		916				38.6				1,603		2,500		1,842

						8557 - Paytrail-maksut		122										464																464

						8558 - Pankki- ja luottokorttiprovisiot		29				453		423				1,984				2,720		73.0		2,173				91.3				4,704		5,440		6,953

						8560 - Rahaliikenteen kulut		550				583		679				3,920				3,500		112.0		5,092				77.0				7,420		7,000		9,135

						8562 - Polttoainekulut								587												843												843

						8566 - Matkakulut						83		100				14				500		2.8		191				7.3				514		1,000		340

						8570 - Päivärahat 		647				138		445				5,737				829		692.5		3,218				178.3				6,566		1,657		6,127

						8575 - Kilometrikorvaukset						17						28				100		28.0										128		200

						8580 - Autokulut, talousjohtaja								434												5,362												9,874

						8590 - Lahjat ja onnittelut						50		184								300				401								300		600		923

						8595 - Ohjelmatoimistokulut		249										249																249

						8600 - Osallistumiskulut												250																250				160

						8620 - Toimistotarvikkeet						42										250				52								250		500		93

						8644 - Tapahtumakulut (sis tapahtumatarvikkeet ja -tarjoilut)						83		40				39				500		7.9		40				98.2				539		1,000		40

						8650 - Kokouskulut						250		-12				588				1,500		39.2		1,477				39.8				2,088		3,000		4,135

						8665 - Maksetut myyntiprovisiot																				0												0

						8670 - Muut vieraat palvelut						833		36				16,505				5,000		330.1		5,078				325.0				21,505		10,000		15,381

						8680 - Muut hallintokulut								7				265								78				339.8				265				270

						8692 - IT-laitehankinnat 												328																328

						Korjaukset ja tarvikkeet																				311												3,178

						8760 - Kalustohankinnat ja tarvikkeet																				14												14

						8810 - Suunnittelu- ja konsulttityöt																				298												3,125

						8840 - Muut vierailla suoritettavat työt																																40

								8,013				19,596		19,956				115,513				117,574		98.2		144,137				80.1				233,086		235,147		286,809

				Poistot ja arvonalentumiset		Suunnitelman mukaiset poistot																																3,077

						6870 - Poisto koneista ja kalustosta																																3,077

																																						3,077

								36,085				56,528		65,212				262,728				290,491		90.4		320,492				82.0				543,482		571,245		616,085

		VARSINAINEN TOIMINTA YHT.						-32,050				-52,362		-7,562				-238,039				-265,491		89.7		19,340				-1,230.8				-493,793		-521,245		214,564

		

		VARAINHANKINTA

		

		TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ						-32,050				-52,362		-7,562				-238,039				-265,491		89.7		19,340				-1,230.8				-493,793		-521,245		214,564

		

		SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA

		Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot		Korkotuotot		9170 - Korkotuotot myyntisaamisista																				439												463

						9250 - Muut korkotuotot																																0

																										439												463

																										439												463

		Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulut		Muut rahoituskulut		9490 - Korkokulut ostoveloista								29				17								29				59.0				17				32

						9550 - Muut korkokulut																				2												44

						9610 - Perimiskulut								52				62								950				6.5				62				1,622

														81				79								982				8.1				79				1,698

														81				79								982				8.1				79				1,698

		SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA YHT.												-81				-79								-543				14.6				-79				-1,235

		

		SATUNNAISET ERÄT

		

		

		TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ						-32,050				-52,362		-7,643				-238,118				-265,491		89.7		18,797				-1,266.8				-493,872		-521,245		213,329

		

		

		







AYY-P Oy kp 10

		AYY-Palvelu Oy

												EUR		EUR																				2019		2018

												-46,216.76		-68,251.05		TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 														Koko Yrppä				14,103.92		19,908.62

		Tuloslaskelma		Ei muutoksia helmikuun 2020 jälkeen																				Tuloslaskelma

		Hakuehdot		Piilota																				Hakuehdot		Piilota

		Päivämääräväli:		1.12.2019 - 31.12.2019																				Päivämääräväli:		1.12.2019 - 31.12.2019

		Laskentakohteet:		Otsikko , 10 AINO - lehti																				Laskentakohteet:		Otsikko , 10 AINO - lehti								-50,404.79		-74,613.33		Aino-lehden kulut

		Tallenna raportti pikalinkiksi																						Tallenna raportti pikalinkiksi

		Laajenna kaikki																						Sulje kaikki

		Kopioi leikepöydälle																						Kopioi leikepöydälle



		AYY-Palvelu Oy		Jaksolta								Tilikauden alusta												AYY-Palvelu Oy		Jaksolta								Tilikauden alusta

				1.12.2019 - 31.12.2019		1.12.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%		1.1.2019 - 31.12.2019		1.1.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%								1.12.2019 - 31.12.2019		1.12.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%		1.1.2019 - 31.12.2019		1.1.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%

		Tuloslaskelma																						Tuloslaskelma

		Myyntituotot		0.00		0.00		0.00		- 		4,804.03		8,254.03		-3,450.00		-41.80%						Myyntituotot		0		0		0		- 		4,804.03		8,254.03		-3,450.00		-41.80%

		Yleiset myyntitilit		0.00		0.00		0.00		-		4,804.03		8,254.03		-3,450.00		-41.80%						Yleiset myyntitilit		0		0		0		-		4,804.03		8,254.03		-3,450.00		-41.80%

		L I I K E V A I H T O 		0.00		0.00		0.00		- 		4,804.03		8,254.03		-3,450.00		-41.80%						3043 Ilmoitusmyynti, Aino-lehti, alv 24 %, 1.1.2013		0		0		0		-		4,804.03		8,254.03		-3,450.00		-41.80%

		BRUTTOTULOS 		0.00		0.00		0.00		- 		4,804.03		8,254.03		-3,450.00		-41.80%						L I I K E V A I H T O 		0		0		0		- 		4,804.03		8,254.03		-3,450.00		-41.80%

		Henkilöstökulut		0.00		-6,181.63		6,181.63		100.00%		-26,202.46		-51,044.74		24,842.28		48.70%						BRUTTOTULOS 		0		0		0		- 		4,804.03		8,254.03		-3,450.00		-41.80%

		Palkat ja palkkiot		0.00		-5,584.90		5,584.90		100.00%		-23,037.73		-43,391.79		20,354.06		46.90%						Henkilöstökulut		0		-6,181.63		6,181.63		100.00%		-26,202.46		-51,044.74		24,842.28		48.70%

		Henkilösivukulut		0.00		-596.73		596.73		100.00%		-3,164.73		-7,652.95		4,488.22		58.60%						Palkat ja palkkiot		0		-5,584.90		5,584.90		100.00%		-23,037.73		-43,391.79		20,354.06		46.90%

		Liiketoiminnan muut kulut		-382.80		-1,910.57		1,527.77		80.00%		-24,818.33		-25,460.34		642.01		2.50%						Työntekijöiden palkat ja palkkiot		0		-5,584.90		5,584.90		100.00%		-23,037.73		-43,391.79		20,354.06		46.90%

		Vapaaehtoiset henkilösivukulut		-328.00		0.00		-328		-		-194.40		0.00		-194.40		-						Työssäoloajan normaalipalkat		0		-2,864.90		2,864.90		100.00%		-13,155.96		-34,378.80		21,222.84		61.70%

		Myyntikulut		0		0		0		-		-616		-1,891.75		1,275.75		67.40%						5000 Työntekijäpalkat		0		-2,864.90		2,864.90		100.00%		-13,155.96		-34,378.80		21,222.84		61.70%

		Muut hallintokulut		-54.8		-1,910.57		1,855.77		97.10%		-24,007.93		-23,568.59		-439.34		-1.90%						Lisät ja korvaukset		0		-2,720.00		2,720.00		100.00%		-5,590.00		-7,260.00		1,670.00		23.00%

		L I I K E V O I T T O ( - T A P P I O ) 		-382.80		-8,092.20		7,709.40		95.30%		-46,216.76		-68,251.05		22,034.29		32.30%						5130 Muut ennakonpidätyksen alaiset korvaukset		0		-2,720.00		2,720.00		100.00%		-5,590.00		-7,260.00		1,670.00		23.00%

		TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 		-382.80		-8,092.20		7,709.40		95.30%		-46,216.76		-68,251.05		22,034.29		32.30%						Loma-ajan ja sosiaalipalkat		0		0		0		-		-4,291.77		-1,752.99		-2,538.78		-144.80%

		TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 		-382.80		-8,092.20		7,709.40		95.30%		-46,216.76		-68,251.05		22,034.29		32.30%						5310 Vuosilomakorvaukset		0		0		0		-		-3,989.84		-320.53		-3,669.31		-1144.80%

																								5320 Lomaltapaluurahat		0		0		0		-		-301.93		-1,432.46		1,130.53		78.90%

																								Henkilösivukulut		0		-596.73		596.73		100.00%		-3,164.73		-7,652.95		4,488.22		58.60%

																								Eläkekulut		0		-542.88		542.88		100.00%		-2,751.50		-6,960.62		4,209.12		60.50%

																								Eläkevakuutusmaksut		0		-542.88		542.88		100.00%		-2,751.50		-6,960.62		4,209.12		60.50%

																								6130 TyEL-maksut		0		-724.81		724.81		100.00%		-3,929.25		-9,255.09		5,325.84		57.50%

																								6140 Työntekijäin TyEL-maksut		0		181.93		-181.93		-100.00%		1,177.75		2,294.47		-1,116.72		-48.70%

																								Muut henkilösivukulut		0		-53.85		53.85		100.00%		-413.23		-692.33		279.1		40.30%

																								Sosiaaliturvamaksut		0		-24.63		24.63		100.00%		-125.87		-310.65		184.78		59.50%

																								6300 Sosiaaliturvamaksut		0		-24.63		24.63		100.00%		-125.87		-310.65		184.78		59.50%

																								Pakolliset vakuutusmaksut		0		-29.22		29.22		100.00%		-287.36		-381.68		94.32		24.70%

																								6400 Tapaturmavakuutusmaksut		0		-8.59		8.59		100.00%		-178.7		-109.7		-69		-62.90%

																								6410 Työttömyysvakuutusmaksut		0		-73.05		73.05		100.00%		-354.45		-932.79		578.34		62.00%

																								6420 Työntekijöiden työttömyysvakuutusmaksut		0		54.43		-54.43		-100.00%		261.72		686.48		-424.76		-61.90%

																								6430 Ryhmähenkivakuutusmaksut		0		-2.01		2.01		100.00%		-15.93		-25.67		9.74		37.90%

																								Liiketoiminnan muut kulut		-382.8		-1,910.57		1,527.77		80.00%		-24,818.33		-25,460.34		642.01		2.50%

																								Vapaaehtoiset henkilösivukulut		-328		0		-328		-		-194.4		0		-194.4		-

																								7020 Virkistys- ja harrastustoiminta		-150		0		-150		-		-150		0		-150		-

																								7070 Henkilökunnan ruokailu / lounassetelit		-178		0		-178		-		-44.4		0		-44.4		-

																								Myyntikulut		0		0		0		-		-616		-1,891.75		1,275.75		67.40%

																								8000 Maksetut myyntiprovisiot		0		0		0		-		-616		-1,891.75		1,275.75		67.40%

																								Muut hallintokulut		-54.8		-1,910.57		1,855.77		97.10%		-24,007.93		-23,568.59		-439.34		-1.90%

																								8540 Posti- ja lähettikulut		-34.8		-311.57		276.77		88.80%		-950.67		-1,187.76		237.09		20.00%

																								8631 Aino-lehden painatuskulut		0		0		0		-		-5,969.70		-13,534.34		7,564.64		55.90%

																								8632 Muut vieraat palvelut		0		-1,500.00		1,500.00		100.00%		-1,500.00		-5,244.39		3,744.39		71.40%

																								8633 Aino-lehti, muut kulut		0		-99		99		100.00%		-15,567.56		-3,602.10		-11,965.46		-332.20%

																								8650 Kokous- ja neuvottelukulut		-20		0		-20		-		-20		0		-20		-

																								L I I K E V O I T T O ( - T A P P I O ) 		-382.8		-8,092.20		7,709.40		95.30%		-46,216.76		-68,251.05		22,034.29		32.30%

																								TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 		-382.8		-8,092.20		7,709.40		95.30%		-46,216.76		-68,251.05		22,034.29		32.30%

																								TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 		-382.8		-8,092.20		7,709.40		95.30%		-46,216.76		-68,251.05		22,034.29		32.30%

																								Tuloslaskelma

																								Hakuehdot		Piilota

																								Päivämääräväli:		1.12.2019 - 31.12.2019

																								Laskentakohteet:		Kustannuspaikat,         103 Yritysyhteistyö

																								Tallenna raportti pikalinkiksi

																								Laajenna kaikki

																								Kopioi leikepöydälle

																								Aalto-yliopiston ylioppilaskunta		Jaksolta								Tilikauden alusta

																										1.12.2019 - 31.12.2019		1.12.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%		1.1.2019 - 31.12.2019		1.1.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%

																								Tuloslaskelma

																								Varsinainen toiminta		7,810.49		-3,620.66		11,431.15		315.70%		9,915.89		13,546.34		-3,630.45		-26.80%

																								Muut tuotot		14,625.00		1,060.00		13,565.00		1279.70%		81,275.00		92,812.00		-11,537.00		-12.40%

																								Kulut		-6,814.51		-4,680.66		-2,133.85		-45.60%		-71,359.11		-79,265.66		7,906.55		10.00%

																								Tilikauden tulos 		7,810.49		-3,620.66		11,431.15		315.70%		9,915.89		13,546.34		-3,630.45		-26.80%

																								Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 		7,810.49		-3,620.66		11,431.15		315.70%		9,915.89		13,546.34		-3,630.45		-26.80%





AYY-P Oy kp 30

		AYY-Palvelu Oy

												EUR		EUR

												275,205.46		47,106.89		TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 

												537,136.18		218,655.38		BRUTTOTULOS 

		Tuloslaskelma																				Tuloslaskelma

		Hakuehdot		Piilota																		Hakuehdot		Piilota

		Päivämääräväli:		1.12.2019 - 31.12.2019																		Päivämääräväli:		1.12.2019 - 31.12.2019

		Laskentakohteet:		Otsikko , 30 Isännöinti																		Laskentakohteet:		Otsikko , 30 Isännöinti

		Tallenna raportti pikalinkiksi		Lomapalkkavarauksen muutos on kirjattu ilman kp:ta. Kulu ei näy tässä.																		Tallenna raportti pikalinkiksi

		Laajenna kaikki		Vuoden 2018 varauksen purku + vuoden 2019 varaus = 12.598,32 euroa (ei siis näy tällä raportilla).																		Sulje kaikki

		Kopioi leikepöydälle																				Kopioi leikepöydälle



		AYY-Palvelu Oy		Jaksolta								Tilikauden alusta										AYY-Palvelu Oy		Jaksolta								Tilikauden alusta

				1.12.2019 - 31.12.2019		1.12.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%		1.1.2019 - 31.12.2019		1.1.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%						1.12.2019 - 31.12.2019		1.12.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%		1.1.2019 - 31.12.2019		1.1.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%

		Tuloslaskelma																				Tuloslaskelma

		Myyntituotot		313,308.60		17,408.38		295,900.22		1699.80%		537,136.18		218,655.38		318,480.80		145.70%				Myyntituotot		313,308.60		17,408.38		295,900.22		1699.80%		537,136.18		218,655.38		318,480.80		145.70%

		Yleiset myyntitilit		313,308.60		17,408.38		295,900.22		1699.80%		537,136.18		218,655.38		318,480.80		145.70%				Yleiset myyntitilit		313,308.60		17,408.38		295,900.22		1699.80%		537,136.18		218,655.38		318,480.80		145.70%

		L I I K E V A I H T O 		313,308.60		17,408.38		295,900.22		1699.80%		537,136.18		218,655.38		318,480.80		145.70%				3051 Isännöintipalvelut, konsernin sisäinen		294,487.63		17,408.38		277,079.25		1591.60%		518,315.21		218,655.38		299,659.83		137.00%

		BRUTTOTULOS 		313,308.60		17,408.38		295,900.22		1699.80%		537,136.18		218,655.38		318,480.80		145.70%				3052 Rakennuttamispalvelut, konsernin sisäinen		18,820.97		0		18,820.97		-		18,820.97		0		18,820.97		-

		Henkilöstökulut		-28,344.52		-15,951.80		-12,392.72		-77.70%		-255,985.65		-167,447.76		-88,537.89		-52.90%				L I I K E V A I H T O 		313,308.60		17,408.38		295,900.22		1699.80%		537,136.18		218,655.38		318,480.80		145.70%

		Palkat ja palkkiot		-23,124.21		-13,282.40		-9,841.81		-74.10%		-211,785.53		-138,295.09		-73,490.44		-53.10%				BRUTTOTULOS 		313,308.60		17,408.38		295,900.22		1699.80%		537,136.18		218,655.38		318,480.80		145.70%

		Henkilösivukulut		-5,220.31		-2,669.40		-2,550.91		-95.60%		-44,200.12		-29,152.67		-15,047.45		-51.60%				Henkilöstökulut		-28,344.52		-15,951.80		-12,392.72		-77.70%		-255,985.65		-167,447.76		-88,537.89		-52.90%

		Liiketoiminnan muut kulut		-5,176.93		-3,020.07		-2,156.86		-71.40%		-5,945.05		-4,104.44		-1,840.61		-44.80%				Palkat ja palkkiot		-23,124.21		-13,282.40		-9,841.81		-74.10%		-211,785.53		-138,295.09		-73,490.44		-53.10%

		Vapaaehtoiset henkilösivukulut		-4,944.90		-2,931.45		-2,013.45		-68.70%		-2,910.86		-1,369.37		-1,541.49		-112.60%				Työntekijöiden palkat ja palkkiot		-23,164.21		-13,282.40		-9,881.81		-74.40%		-211,910.81		-138,295.09		-73,615.72		-53.20%

		Matkakulut		-232.03		-88.62		-143.41		-161.80%		-1,176.66		-919.05		-257.61		-28.00%				Työssäoloajan normaalipalkat		-23,170.02		-13,282.40		-9,887.62		-74.40%		-186,486.13		-126,631.42		-59,854.71		-47.30%

		Hallintopalvelut		0		0		0		-		0.00		-438.60		438.60		100.00%				5000 Työntekijäpalkat		-22,296.10		-13,282.40		-9,013.70		-67.90%		-185,612.21		-126,631.42		-58,980.79		-46.60%

		Muut hallintokulut		0.00		0.00		0.00		-		-1,857.53		-1,377.42		-480.11		-34.90%				5020 Tuntipalkat		-873.92		0		-873.92		-		-873.92		0		-873.92		-

		L I I K E V O I T T O ( - T A P P I O ) 		279,787.15		-1,563.49		281,350.64		- 		275,205.48		47,103.18		228,102.30		484.30%				Loma-ajan ja sosiaalipalkat		-1,192.47		0		-1,192.47		-		-39,436.43		-18,762.67		-20,673.76		-110.20%

		Rahoitustuotot ja -kulut		0.00		0.00		0.00		- 		-0.02		3.71		-3.73		-100.50%				5320 Lomaltapaluurahat		0		0		0		-		-7,725.40		-6,473.84		-1,251.56		-19.30%

		Muut korko- ja rahoitustuotot		0		0		0		-		0		3.71		-3.71		-100.00%				5340 Sairausajan ja vanhempainvapaan palkat		-1,192.47		0		-1,192.47		-		-31,711.03		-12,288.83		-19,422.20		-158.00%

		Korkokulut ja muut rahoituskulut		0.00		0.00		0.00		-		-0.02		0.00		-0.02		-				Luontoisedut		-40		0		-40		-		-125.28		0		-125.28		-

		TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 		279,787.15		-1,563.49		281,350.64		- 		275,205.46		47,106.89		228,098.57		484.20%				5430 Puhelinedut		-40		0		-40		-		-125.28		0		-125.28		-

		TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 		279,787.15		-1,563.49		281,350.64		- 		275,205.46		47,106.89		228,098.57		484.20%				Saadut korvaukset palkoista		1,238.28		0		1,238.28		-		14,137.03		7,099.00		7,038.03		99.10%

																						5470 Saadut sairausvakuutuskorvaukset		1,238.28		0		1,238.28		-		14,137.03		7,099.00		7,038.03		99.10%

																						Luontoisetujen vastatili		40		0		40		-		125.28		0		125.28		-

																						5990 Luontoisetujen vastatili		40		0		40		-		125.28		0		125.28		-

																						Henkilösivukulut		-5,220.31		-2,669.40		-2,550.91		-95.60%		-44,200.12		-29,152.67		-15,047.45		-51.60%

																						Eläkekulut		-4,202.13		-2,419.70		-1,782.43		-73.70%		-38,784.64		-26,419.23		-12,365.41		-46.80%

																						Eläkevakuutusmaksut		-4,202.13		-2,419.70		-1,782.43		-73.70%		-38,784.64		-26,419.23		-12,365.41		-46.80%

																						6130 TyEL-maksut		-5,929.20		-3,360.45		-2,568.75		-76.40%		-54,873.51		-36,784.68		-18,088.83		-49.20%

																						6140 Työntekijäin TyEL-maksut		1,727.07		940.75		786.32		83.60%		16,088.87		10,365.45		5,723.42		55.20%

																						Muut henkilösivukulut		-1,018.18		-249.7		-768.48		-307.80%		-5,415.48		-2,733.44		-2,682.04		-98.10%

																						Sosiaaliturvamaksut		-181.15		-114.23		-66.92		-58.60%		-1,622.63		-1,250.40		-372.23		-29.80%

																						6300 Sosiaaliturvamaksut		-181.15		-114.23		-66.92		-58.60%		-1,622.63		-1,250.40		-372.23		-29.80%

																						Pakolliset vakuutusmaksut		-837.03		-135.47		-701.56		-517.90%		-3,792.85		-1,483.04		-2,309.81		-155.70%

																						6400 Tapaturmavakuutusmaksut		-713.86		-39.84		-674.02		-1691.80%		-2,483.49		-436.12		-2,047.37		-469.50%

																						6410 Työttömyysvakuutusmaksut		-470.57		-338.7		-131.87		-38.90%		-4,525.49		-3,707.58		-817.91		-22.10%

																						6420 Työntekijöiden työttömyysvakuutusmaksut		363.86		252.37		111.49		44.20%		3,388.56		2,762.48		626.08		22.70%

																						6430 Ryhmähenkivakuutusmaksut		-16.46		-9.3		-7.16		-77.00%		-172.43		-101.82		-70.61		-69.30%

																						Liiketoiminnan muut kulut		-5,176.93		-3,020.07		-2,156.86		-71.40%		-5,945.05		-4,104.44		-1,840.61		-44.80%

																						Vapaaehtoiset henkilösivukulut		-4,944.90		-2,931.45		-2,013.45		-68.70%		-2,910.86		-1,369.37		-1,541.49		-112.60%

																						7000 Henkilökunnan koulutus		0		0		0		-		-435		-74.8		-360.2		-481.60%

																						7020 Virkistys- ja harrastustoiminta		-1,225.00		-550		-675		-122.70%		-1,225.00		-550		-675		-122.70%

																						7050 Työterveyshuolto		0		0		0		-		0		-100		100		100.00%

																						7070 Henkilökunnan ruokailu / lounassetelit		-3,719.90		-2,381.45		-1,338.45		-56.20%		-1,050.86		-644.57		-406.29		-63.00%

																						7170 Muut henkilösivukulut		0		0		0		-		-200		0		-200		-

																						Matkakulut		-232.03		-88.62		-143.41		-161.80%		-1,176.66		-919.05		-257.61		-28.00%

																						7870 Kilometrikorvaukset		-232.03		-88.62		-143.41		-161.80%		-1,176.66		-919.05		-257.61		-28.00%

																						Hallintopalvelut		0		0		0		-		0		-438.6		438.6		100.00%

																						8380 Taloushallintopalvelut		0		0		0		-		0		-438.6		438.6		100.00%

																						Muut hallintokulut		0		0		0		-		-1,857.53		-1,377.42		-480.11		-34.90%

																						8570 Pyöristyserot		0		0		0		-		0.07		0		0.07		-

																						8632 Muut vieraat palvelut		0		0		0		-		-1,857.60		-1,375.00		-482.6		-35.10%

																						8680 Muut hallintokulut		0		0		0		-		0		-2.42		2.42		100.00%

																						L I I K E V O I T T O ( - T A P P I O ) 		279,787.15		-1,563.49		281,350.64		- 		275,205.48		47,103.18		228,102.30		484.30%

																						Rahoitustuotot ja -kulut		0		0		0		- 		-0.02		3.71		-3.73		-100.50%

																						Muut korko- ja rahoitustuotot		0		0		0		-		0		3.71		-3.71		-100.00%

																						Muilta		0		0		0		-		0		3.71		-3.71		-100.00%

																						9170 Korkotuotot myyntisaamisista		0		0		0		-		0		3.71		-3.71		-100.00%

																						Korkokulut ja muut rahoituskulut		0		0		0		-		-0.02		0		-0.02		-

																						Muille		0		0		0		-		-0.02		0		-0.02		-

																						9550 Muut korkokulut		0		0		0		-		-0.02		0		-0.02		-

																						TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 		279,787.15		-1,563.49		281,350.64		- 		275,205.46		47,106.89		228,098.57		484.20%

																						TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 		279,787.15		-1,563.49		281,350.64		- 		275,205.46		47,106.89		228,098.57		484.20%





Netvisor kp 103

		AYY

		Tämä raportti on vain tiedoksi!										EUR		EUR

												-6,133.87		30,002.72

		Tuloslaskelma

		Hakuehdot		Piilota

		Päivämääräväli:		1.6.2018 - 30.6.2018

		Laskentakohteet:		Kustannuspaikat,         103 Yritysyhteistyö

		Tallenna raportti pikalinkiksi

		Laajenna kaikki

		Kopioi leikepöydälle



		Aalto-yliopiston ylioppilaskunta		Jaksolta								Tilikauden alusta

				1.6.2018 - 30.6.2018		1.6.2017 - 30.6.2017		Muutos		Muutos-%		1.1.2018 - 30.6.2018		1.1.2017 - 30.6.2017		Muutos		Muutos-%

		Tuloslaskelma

		Varsinainen toiminta		-4,107.74		12,783.82		-16,891.56		-132.10%		-6,133.87		30,002.72		-36,136.59		-120.40%

		Muut tuotot		1,050.00		17,850.00		-16,800.00		-94.10%		18,550.00		47,775.00		-29,225.00		-61.20%

		Kulut		-5,157.74		-5,066.18		-91.56		-1.80%		-24,683.87		-17,772.28		-6,911.59		-38.90%

		Tilikauden tulos 		-4,107.74		12,783.82		-16,891.56		-132.10%		-6,133.87		30,002.72		-36,136.59		-120.40%

		Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 		-4,107.74		12,783.82		-16,891.56		-132.10%		-6,133.87		30,002.72		-36,136.59		-120.40%





Vuotuiset tapahtumat

		Tuloslaskelma

		Hakuehdot		Piilota

		Päivämääräväli:		1.6.2019 - 30.6.2019

		Laskentakohteet:		Kustannuspaikat,         312 Vuosijuhla

				Kustannuspaikat,                 320 Aalto Open Air

				Kustannuspaikat,                 323 Aalto Afterparty

				Kustannuspaikat,                 324 Projektit

				Kustannuspaikat,                 341 Liikuntatapahtumat

				Kustannuspaikat,                 360 Teekkaritapahtumat

				Kustannuspaikat,                 349 Jämeränjälki

				Kustannuspaikat,                 352 Gravitaatio

				Kustannuspaikat,                 353 Dipolin Wappu

				Kustannuspaikat,                 354 Lakinlaskijaiset

				Kustannuspaikat,                 355 Wappuviikko

				Kustannuspaikat,                 366 Suunnistukset

				Kustannuspaikat,                 367 Otatarhan ajot

				Kustannuspaikat,                 368 Polinappro

				Kustannuspaikat,                 369 Perinnejuhlaviikko

				Kustannuspaikat,                 317 Ulkopelit

				Kustannuspaikat,                 318 Aaltotapahtumat

		Tallenna raportti pikalinkiksi

		Laajenna kaikki

		Kopioi leikepöydälle

		Aalto-yliopiston ylioppilaskunta		Jaksolta								Tilikauden alusta

				1.6.2019 - 30.6.2019		1.6.2018 - 30.6.2018		Muutos		Muutos-%		1.1.2019 - 30.6.2019		1.1.2018 - 30.6.2018		Muutos		Muutos-%

		Tuloslaskelma

		Varsinainen toiminta		-18,553.25		5,961.82		-24,515.07		-411.20%		-10,142.28		-8,107.02		-2,035.26		-25.10%

		Muut tuotot		1,705.00		8,285.00		-6,580.00		-79.40%		83,313.94		71,926.36		11,387.58		15.80%

		Kulut		-20,258.25		-2,323.18		-17,935.07		-772.00%		-93,456.22		-80,033.38		-13,422.84		-16.80%

		Sijoitus- ja rahoitustoiminta		-46		-14.11		-31.89		-226.00%		-46		-18.62		-27.38		-147.00%

		Kulut		-46		-14.11		-31.89		-226.00%		-46		-18.62		-27.38		-147.00%

		Tilikauden tulos 		-18,599.25		5,947.71		-24,546.96		-412.70%		-10,188.28		-8,125.64		-2,062.64		-25.40%

		Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 		-18,599.25		5,947.71		-24,546.96		-412.70%		-10,188.28		-8,125.64		-2,062.64		-25.40%





Aavan tapahtumat

		Tuloslaskelma

		Hakuehdot		Piilota

		Päivämääräväli:		1.6.2019 - 30.6.2019

		Laskentakohteet:		Kustannuspaikat,             315 Aava

				Kustannuspaikat,             316 Vuosijuhlatoimikunta

				Kustannuspaikat,             309 After Afterparty toimikunta

				Kustannuspaikat,             311 Ulkopelitoimikunta

				Kustannuspaikat,             343 Liikuntatoimikunta v.2019

				Kustannuspaikat,             344 Viestintätoimikunta v.2019

		Tallenna raportti pikalinkiksi

		Laajenna kaikki

		Kopioi leikepöydälle

		Aalto-yliopiston ylioppilaskunta		Jaksolta								Tilikauden alusta

				1.6.2019 - 30.6.2019		1.6.2018 - 30.6.2018		Muutos		Muutos-%		1.1.2019 - 30.6.2019		1.1.2018 - 30.6.2018		Muutos		Muutos-%

		Tuloslaskelma

		Varsinainen toiminta		-885.89		-76.47		-809.42		-1058.50%		-3,395.45		-4,967.53		1,572.08		31.60%

		Muut tuotot		0		0		0		-		999		17.69		981.31		5547.30%

		Kulut		-885.89		-76.47		-809.42		-1058.50%		-4,394.45		-4,985.22		590.77		11.90%

		Tilikauden tulos 		-885.89		-76.47		-809.42		-1058.50%		-3,395.45		-4,967.53		1,572.08		31.60%

		Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 		-885.89		-76.47		-809.42		-1058.50%		-3,395.45		-4,967.53		1,572.08		31.60%





Teekkaritapahtumat

		uloslaskelma

		Hakuehdot		Piilota

		Päivämääräväli:		1.6.2019 - 30.6.2019

		Laskentakohteet:		Kustannuspaikat,             350 Teekkarijaosto

				Kustannuspaikat,             351 Juhlatoimikunta

				Kustannuspaikat,             356 Lukkaritoimikunta

				Kustannuspaikat,             357 Fuksitoimikunta

				Kustannuspaikat,             358 Isännistö ja emännistö

				Kustannuspaikat,             359 Isohenkilötoiminta

				Kustannuspaikat,             364 KV-toimikunta

				Kustannuspaikat,             365 HVTMK

				Kustannuspaikat,             370 TPJ toimikunta

		Tallenna raportti pikalinkiksi

		Laajenna kaikki

		Kopioi leikepöydälle

		Aalto-yliopiston ylioppilaskunta		Jaksolta								Tilikauden alusta

				1.6.2019 - 30.6.2019		1.6.2018 - 30.6.2018		Muutos		Muutos-%		1.1.2019 - 30.6.2019		1.1.2018 - 30.6.2018		Muutos		Muutos-%

		Tuloslaskelma

		Varsinainen toiminta		-2,525.94		-56.97		-2,468.97		-4333.80%		-16,102.15		-17,794.83		1,692.68		9.50%

		Muut tuotot		1,156.44		172		984.44		572.30%		4,724.69		2,110.00		2,614.69		123.90%

		Kulut		-3,682.38		-228.97		-3,453.41		-1508.20%		-20,826.84		-19,904.83		-922.01		-4.60%

		Tilikauden tulos 		-2,525.94		-56.97		-2,468.97		-4333.80%		-16,102.15		-17,794.83		1,692.68		9.50%

		Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 		-2,525.94		-56.97		-2,468.97		-4333.80%		-16,102.15		-17,794.83		1,692.68		9.50%





yht veto kuva

						TAMMI-SYYSKUU/ JAN-SEP 2020



				YHTEENVETO/ SUMMARY

						TOT		TOTQ3		BUD		TOT20		TOT				BUD2018		BUD21		BUD2019

						01-09/2020		%Δ		01-09/2020		%Δ		01-09/2019				2021		%Δ		2020

						EUR		BUDQ3		EUR		TOT19		EUR				EUR		BUD20		EUR						KOMMENTIT

				Varainhankinta YHTEENSÄ		1,779,456		97%		1,828,839		101%		1,759,462				2,467,276		99%		2,439,000				Fund raising TOTAL		optimistinen budjetti		Tällä rivillä on erilainen conditional formatting kuin muilla sivuilla

				Hallinnolliset YHTEENSÄ		-371,931		77%		-480,840		71%		-526,058				-632,405		101%		-640,620				Admin costs TOTAL

				Vaikuttaminen YHTEENSÄ		-131,818		83%		-157,897		90%		-146,975				-211,702		100%		-211,062				Advocacy TOTAL

				Yhteisötoiminta YHTEENSÄ		-172,845		51%		-341,478		65%		-266,962				-356,380		113%		-402,600				Community TOTAL

				Viestintä YHTEENSÄ		-152,395		113%		-135,216		131%		-116,190				-239,691		75%		-178,921				Communications TOTAL		kulut tulevat epätasaisesti ja bud on laadittu tasaisesti?

				Palvelutoiminta YHTEENSÄ		-349,065		105%		-333,173		134%		-261,162				-355,598		124%		-439,414				Member services TOTAL		Servin mökki yms.

				Tukitoiminta YHTEENSÄ		-459,729		98%		-467,243		88%		-520,163				-671,500		95%		-640,756				Support functions TOTAL		Tuplamiehitys keväällä

				YHTEENSÄ		141,673		-163%		-87,009		-182%		-78,047				0		-15546196%		-74,373				TOTAL

				Kiina yhteistyön

				tuotot		0				0				25												Näitä ei ole kaavoitettu. Piilota rivit?

				kulut		0				-3				-3												Näitä ei ole kaavoitettu. Piilota rivit?

						0				-3				22







TOT, BUD VERTAILU



TOT	01-09/2020	EUR	Hallinnolliset YHTEENSÄ	Vaikuttaminen YHTEENSÄ	Yhteisötoiminta YHTEENSÄ	Viestintä YHTEENSÄ	Palvelutoiminta YHTEENSÄ	Tukitoiminta YHTEENSÄ	-371930.67000000004	-131818.42000000001	-172845.02000000002	-152395.20000000001	-349064.58999999997	-459728.59999999992	BUD	01-09/2020	EUR	Hallinnolliset YHTEENSÄ	Vaikuttaminen YHTEENSÄ	Yhteisötoiminta YHTEENSÄ	Viestintä YHTEENSÄ	Palvelutoiminta YHTEENSÄ	Tukitoiminta YHTEENSÄ	-480840	-157896.5	-341478	-135216.375	-333173.375	-467242.75	TOT	01-09/2019	EUR	Hallinnolliset YHTEENSÄ	Vaikuttaminen YHTEENSÄ	Yhteisötoiminta YHTEENSÄ	Viestintä YHTEENSÄ	Palvelutoiminta YHTEENSÄ	Tukitoiminta YHTEENSÄ	-526057.9	-146974.56	-266961.93000000005	-116189.57	-261162.47	-520162.85000000003	TOTQ3	%Δ	BUDQ3	Hallinnolliset YHTEENSÄ	Vaikuttaminen YHTEENSÄ	Yhteisötoiminta YHTEENSÄ	Viestintä YHTEENSÄ	Palvelutoiminta YHTEENSÄ	Tukitoiminta YHTEENSÄ	0.77350193411529833	0.83484067094584113	0.50616736656534245	1.1270469275633221	1.0476965333739527	0.98391810252807543	TOT20	%Δ	TOT19	Hallinnolliset YHTEENSÄ	Vaikuttaminen YHTEENSÄ	Yhteisötoiminta YHTEENSÄ	Viestintä YHTEENSÄ	Palvelutoiminta YHTEENSÄ	Tukitoiminta YHTEENSÄ	0.70701470313438886	0.89687916058398143	0.64745194193044675	1.3116082622562422	1.3365802138415981	0.88381667395124408	









tp veloitus

																																Isännöinnin tuotto

																																52.378 * 12 kk AYY kk muistio		Tukitoiminta veloittaa AYY kiint kpt

																																324.291 AYY-P Oy kk laskut		AYY-P Oy veloittaa Koyt

																																102.696 tp muistio		AYY-Palvelu veloittaa AYY:tä

																																1055523		euroa





AYY sis veloitukset

				AALTO-YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

				Sisäiset veloitukset 2019

				Veloitettava palvelu		€/v		€/3kk		€/kk		Veloitettava		Kp		Veloittaja		Kp		veloituksen perusteet		veloituksen muoto		m2		€/m2

				Kiinteistöt

				Toimistovuokra		105,000		26,250		8,750		hallinto kp 112		112		AYY		643		toimistotilat 600 m2		muistio		600		14.58

				Toimistovuokra		57,730		14,433		4,811		tukitoiminnot kp 690		690				643		toimistotilat 330 m2		muistio		330		14.58



				Isännöinti&talous		420,000		105,000		35,000		Teekkarikylä		500		Tukitoiminta		690		isännöinti ja talouspalvelu 		muistio		36251		0.97

				Isännöinti&talous		33,167		8,292		2,764		JMT 6		508		Tukitoiminta		690		isännöinti ja talouspalvelu 		muistio		3071		0.90

				Isännöinti&talous		69,360		17,340		5,780		Otaranta		580		Tukitoiminta		690		Kiinteistön asuntomäärä 		muistio		6513		0.89

				Isännöinti&talous		38,400		9,600		3,200		Ossin linna		506		Tukitoiminta		690		Kiinteistön asuntomäärä 		muistio		3382		0.95

				Isännöinti&talous		27,600		6,900		2,300		Heinävaara		518		Tukitoiminta		690		Kiinteistön asuntomäärä 		muistio		2653		0.87

				Isännöinti&talous		153,412		38,353		12,784		KOY:t				AYY-Palvelu Oy				Kiinteistön asuntomäärä 		lasku		24145		0.53



				Isännöinti&talous		48,200		12,050		4,017		OAS				Tukitoiminta		690		Kiinteistön asuntomäärä 		lasku		4432		0.91



																								asuntoja		€/asunto

				IT verkkopalvelu + kaapeli TV		130,000		32,500		10,833		Teekkarikylä		500		Trinet		521		Kiinteistön asuntomäärä 		muistio		974		11.12

				IT verkkopalvelu + kaapeli TV		14,040		3,510		1,170		JMT 6		508		Trinet		521		Kiinteistön asuntomäärä 		muistio		124		9.44

				IT verkkopalvelu + kaapeli TV		24,180		6,045		2,015		Otaranta		580		Trinet		521		Kiinteistön asuntomäärä 		muistio		221		9.12

				IT verkkopalvelu + kaapeli TV		18,000		4,500		1,500		Ossin linna		506		Trinet		521		Kiinteistön asuntomäärä 		muistio		165		9.09

				IT verkkopalvelu + kaapeli TV		11,000		2,750		917		Heinävaara		518		Trinet		521		Kiinteistön asuntomäärä 		muistio		85		10.78









				Muut:

				talouspalvelu		20,000		5,000		1,667		TTER		680		Tukitoiminta		690		rahaston kirjanpito ja varainhoito		muistio

				talouspalvelu		20,000		5,000		1,667		sidotut rahastot		689		Tukitoiminta		690		rahaston kirjanpito ja varainhoito		muistio



				Yhteensä		1,190,089		297,522		99,174































kommentteja

		AYY

		tammi-joulukuu 2019

		Sisäiset veloitukset muuttuneet tp 2019 vs tp 2018! Ei huomioida kp 693 tai kp 695 sisäistä tuottoa tp 2019.

		Tapahtumista PYL-tapahtumat (Mantan lakitus) ja Vuosijuhla ovat yli budjetin

		Mantan lakitukseen on haettu TTER tukea, raporttia ei ole vielä palautettu. Mantan lakituksen TTER maksumääräys tuli 28.2.2020, kirjataan vuodelle 2020.

		Vuosijuhlaan on tekemättä kulusiirrot henkilökunnan osallistumisista

		AYY10 kuluja reilu 11.000 ja budjetti nolla

		PYL-tapahtumat 11.000 euron budjettiylitys

		Muut vuotuiset tapahtumat 4.000 yli budjetin

		Yritysyhteistyö on reilusti jäljessä budjetista

		Vaikuttamisen henkilöstökulut hieman yli. 

		Aalto-yliopiston antama halloped-tuki on rivillä Vaikuttamisen kulut ja tuella palkatun henkilön palkkakulut rivillä Vaikuttamisen henkilöstökulut.

		Yhteensä Vaikuttamisen Koulutuspolitiikalle kohdistettiin 4.000 euroa Aalto-yliopiston tukia v. 2019. (ilman tukia Vaikuttamisen muut kulut olisivat vuoden 2018 tasolla)

		Palvelutoiminnan Vuokraustoiminnan v.2019 toteumassa on mukana poistot (poistoja ei ole budjetoitu)

		Vuokraustoiminnan tuotot kautta linjan alle budjetin.

		Yhteisötoiminnan miehitys kasvoi hieman v.2019 ja Tuulian (Ahton ent.pesti) kohdistettiin kp 300, kun ennen oli kp 400.

		Henkilöstökulut yli budjetin ja reilusti yli viime vuoden.

		Viestinnän henkilöstökulut budjetoitu hieman alakanttiin?

		AYY-Palvelu Oy, kp 30 Isännöinnin henkilöstökulut 100.000 euroa enemmän v. 2019 kuin v. 2018

		Kp:t 690 Tukitoiminnot ja 695 Kiinteistötoiminta Muut kulut 100.000 euroa enemmän v. 2019 kuin v. 2018.

		Suurimpana Hallintopalvelut 50.000 euroa enemmän v. 2019 kuin v. 2018





NAVITA RAPORTTI

		Aatteellinen toiminta ja tukitoiminnot



		
Aalto-yliopiston ylioppilaskunta  1 EUR
						Aalto-yliopiston ylioppilaskunta

								KUMULATIIVINEN								EROT				VUOSI

								Toteuma 1-9.2019		Budjetti 1-9.2020				Toteuma 1-9.2020		Tot/ Bud %		Tot ed v/ Tot %		Budjetti 1-12.2020		Ennuste 1-12.2020		Budjetti 1-12.2021				KP:nt jotka koottu Navitaan 2019 raportoinnin perusteella		muutokset raporttiin

		Aatteellinen ja tukitoiminta 2020		Varainhankinta		Jäsenmaksut		622,920		645,000				418,902		-35.1		-32.8		860,000				716,453				100

						Yritysyhteistyö		-2,708		44,589				-4,794		-110.8		-77.0		60,000				1,762				103

						Tuotot (sis Ainon myyntiprovision)		55,704		92,873				32,053		-65.5		-42.5		123,831				62,428				103

						Kulut (sis Ainon myyntiprovision kulut)		58,412		48,285				36,847		-23.7		-36.9		63,831				60,665

						Varainhankinta yhteensä		620,212		689,589				414,108		-39.9		-33.2		920,000				718,215

						

																								

				Hallinnolliset kulut		Hallinnon henkilöstökulut		-161,738		-98,975				-110,855		-12.0		31.5		-131,966				-152,488				110

						Hallitus henkilöstökulut		-98,100		-98,100				-98,100						-130,800				-133,416				113

						Edustajisto henkilöstökulut		-4,699		-5,250				-5,475		-4.3		-16.5		-7,000				-9,273				114

						Hallinnon yleiset kulut		-37,457		-45,413				-41,814		7.9		-11.6		-60,550				-55,580				111

						Hallitus muut kulut (paitsi henkilöstökulut)		-6,066		-12,450				-5,879		52.8		3.1		-16,600				-10,163				113

						Edustajisto muut kulut (paitsi henkilöstökulut)		-4,115		-12,863				-8,579		33.3		-108.4		-17,150				-11,357				114

						Edustajistovaalit		-2,547						20				100.8						-6,186				116

						Kulttuuriauto		-12,646		-13,125				-11,171		14.9		11.7		-17,500				-16,077				307

						Arkisto		-1,854		-5,633				-2,085		63.0		-12.5		-7,510				-2,769				117

						Alumnitoiminta		322		-1,875				-235		87.5		-173.0		-2,000				-115				118

						Kunniavaltuuskunta		-103		-750						100.0		100.0		-1,000				-48				119

						Toimiston kulut		-89,496		-98,775				-17,423		82.4		80.5		-131,700				-65,968				112

						Yhteisöjäsenyydet		-98,259		-87,633				-70,491		19.6		28.3		-116,844				-124,442				115				pyydetty Tanjaa jaksottamaan puolet SYL:n laskusta Q2:lle

						Hankinnat		-1,406						156				111.1						1,532				109

						Kiina yhteistyö																						252

						Hallinnolliset kulut yhteensä		-518,164		-480,840				-371,931		22.6		28.2		-640,620				-586,350

						

																								

				Vaikuttaminen		Edunvalvonnan henkilöstökulut		-130,667		-132,397				-128,769		2.7		1.5		-177,062				-188,019				200

						Edunvalvonnan yhteiset kulut		-9,018		-10,125				-1,013		90.0		88.8		-13,500				-1,695				201

						Vaikuttamisen strategiaraha																						297

						Koulutuspolitiikka		-2,425		-4,500				-1,681		62.6		30.7		-6,000				487				210

						Sosiaalipolitiikka		-387		-2,025				-140		93.1		63.8		-2,700				-1,085				230

						Kansainväliset asiat		-4,478		-5,100				-160		96.9		96.4		-6,800				-623				250

						Kestävä kehitys				-3,750				-55		98.5				-5,000				-56

						Vaikuttaminen yhteensä		-146,975		-157,897				-131,818		16.5		10.3		-211,062				-190,992

						

																								

				Yhteisötoiminta		Yhteisötoiminta

						Yhteisötoiminnan henkilöstökulut		-78,282		-122,896				-106,739		13.1		-36.4		-162,390				-140,994				300

						Yhteisötoiminnan yhteiset kulut		-9,881		-8,250				-3,618		56.1		63.4		-11,000				-6,766				301

						Yhteisötoiminnan strategiaraha																						397

						

						Tapahtumat

						PYL tapahtumat		-21,704		-3,300				-87		97.4		99.6		-4,400				-3,444				304

						AYY 10 v		-8,857		-47,550				-17,904
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Comment:
    TTER-avustukset oikaistu Merikarin ja Palmin ilmoituksen mukaan		16.3		-349.5		-51,050				-50,970				910

						Vuotuiset tapahtumat		-24,219		-6,500				4,170
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Comment:
    Lisätty 3500 Eevan ilmoituksen mukaan, jotka tulossa TTER:ältä Lakinlaskiaisista ja Lakkien postituksesta		110.3		102.8		-13,950				-18,860				312,320,323,324,341,360,349,352,353,354,355,366,367,368,369,317,318		360 erikseen		poistettu teekkaritoiminnan tuotto manuaalisesti Q1 (teekkarilakit)

						

						Vapaaehtoistoiminta

						Aava toimikuntineen		-4,854		-7,125				-7,234		-1.5		-49.0		-9,500				-13,399				315,316,309,311,343,344

						Teekkarijaosto toimikuntineen		-18,568		-19,500				-15,529		20.4		16.4		-26,000				-23,097				350,351,356,357,358,359,364,365,370

						Mosaic		-692		-2,325				-1,165		49.9		-68.2		-3,100				-3,721				361

						Kampusjaosto, vapaaehtoiset		-3,217		-3,788				-2,601		31.3		19.2		-4,150				-3,642				515

						Taiteellinen toiminta		-4,057		-3,398				-481		85.8		88.1		-4,530				-4,936				395

						Vapaaehtoistoiminta yhteensä		-31,389		-36,135				-27,009		25.3		14.0		-47,280				-48,796

						

						Muu yhteisötoiminta

						Yhdistysasiat		-1,774		-4,750				-2,203		53.6		-24.2		-7,000				-5,103				303

						Uudet opiskelijat ja tuutorointi		-701		-1,875				-558		70.2		20.4		-2,500				-1,443				305

						Neuvosto ja kummitoiminta																						306

						Museo		-1,786		-6,413				-7,496		-16.9		-319.6		-8,550				-8,934				390				manuaalisesti poistettu aktivoitavat erät

						Kurssitoiminta																						314

						BEST		-880		-750				-1,585		-111.3		-80.1		-1,000				-1,610				362

						Muu yhteisötoiminta yhteensä		-5,142		-13,788				-11,842		14.1		-130.3		-19,050				-17,091

						Yhteistötoiminta yhteensä		-179,474		-238,418				-188,434		21.0		-5.0		-309,120				-286,921

						

																								

				Avustukset yhdistyksille		Erityisasemayhdistykset		-17,150		-19,000						100.0		100.0		-19,000								345

						Muut yhdistykset		-44,098		-50,000				-1,950		96.1		95.6		-50,000				-3,114				346

						TOKYO ry, Teknolgföreningen, Probba ry		-23,000		-23,000						100.0		100.0		-23,000								348

						Starttirahat		-740		-1,110				-370		66.7		50.0		-1,480				-566				347

						Avustukset yhteensä		-84,988		-93,110				-2,320		97.5		97.3		-93,480				-3,680

						

																								

				Viestintä		Viestinnän henkilöstökulut		-100,980		-116,541				-142,930		-22.6		-41.5		-154,020				-169,041				400

						Viestinnän kulut		-4,280		-10,350				-4,213

tc={33F44144-2497-4D6F-8DFC-B87EFA6DB62A}: [Threaded comment]

Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

Comment:
    Manuaalisesti vähennetty Aino-selvityskulut ja lisätty Palveluihin Ainon alle		
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    TTER-avustukset oikaistu Merikarin ja Palmin ilmoituksen mukaan		
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Comment:
    Lisätty 3500 Eevan ilmoituksen mukaan, jotka tulossa TTER:ältä Lakinlaskiaisista ja Lakkien postituksesta		-137.4		-474.2		-13,800				-17,274				410

						Opiskelija kalenteri (julkaisut)		-10,929		-8,325				-5,252		36.9		51.9		-11,100				1,698				450

						Viestintä yhteensä		-116,190		-135,216				-172,755		-27.8		-48.7		-178,920				-184,617

						

																								

				Palvelutoiminta		Palveluiden henkilöstökulut		-193,734		-203,297				-180,301		11.3		6.9		-270,076				-246,346				693.694

						Palvelupisteiden toimistokulut		-3,405		-5,471				-6,700		-22.5		-96.8		-7,295				-6,812				694

						Asuntopalveluiden toimistokulut		3,833		-32,964				-45,818		-39.0		-1,295.2		-42,285				4,661				693

						Palveluiden strategiaraha																						697

						Aino-lehti / kulut (pl.myyntiprovisio)		-44,300		-56,250				-20360

tc={1159FAD5-9D4B-4BC4-9D10-F7502F837816}: [Threaded comment]

Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

Comment:
    Manuaalisesti siirretty viestinnästä Aino-selvityskulut		100.0		100.0		-75,000				-6,505				AYY-P Oy kp 10

						Palvelutoiminta yhteensä		-237,605		-297,982				-232,819		21.9		2.0		-394,656				-255,003

						

																								

				Vuokraustoiminta:		Pakettiauton vuokraus		-1,175						-2,940				-150.2						-3,397				302

						Tuotot		7,310		8,250				4,541		-45.0		-37.9		11,000				7,519

						Kulut		8,485		8,250				7,481		-9.3		-11.8		11,000				10,916

						Servin mökki		-29,145		-35,192				-71,540		-103.3		-145.5		-44,758				-119,605				620

						Tuotot		58,498		55,746				21,012		-62.3		-64.1		76,492				46,604

						Kulut		87,643		90,938				92,552		1.8		5.6		121,250				166,209

						Rantasauna		6,762						-21,406				-416.6						-54,334				635

						Tuotot		61,038		64,500				21,420		-66.8		-64.9		86,000				44,550

						Kulut		54,276		64,500				42,826		-33.6		-21.1		86,000				98,884

						Vuokraustoiminta tulos		-23,558		-35,192				-95,886		-172.5		-307.0		-44,758				-177,336

						

																								

				Tukitoiminta		Tukitoiminnan henkilöstökulut		-262,740		-254,508				-214,185		15.8		18.5		-336,098				-287,685				"690,695, AYY-P Oy 30"		AYY-Palvelu pois		manuaalisesti muutettu tähän Navitan 690 henkilöstökulut (vapaaehtoiset henkilösivukulut sisältyy muut taloustoiminnot erään)

						Taloustoiminnot (muut kuin henkilöstökulut)		-179,746		-138,860				-146,016		-5.2		18.8		-185,147				-212,782				690				Muutettu manuaalisesti (muut tuotot -muut kulut)

						Kiinteistötoiminnot (muut kuin henkilöstökulut)		-52,733		-38,250				-23,425		38.8		55.6		-51,000				-26,127				"695, AYY-P Oy 30"		AYY-Palvelu pois

						Tietotekniikka		-24,944		-35,625				-76,102		-113.6		-205.1		-47,500				-125,387				420				Pitää tehdä aktivoinnit laitteista. Poistoja ei budjetoitu…

						Tukitoiminta yhteensä		-520,163		-467,243				-459,729		1.6		11.6		-619,745				-651,980

						

																								

				Ylioppilaskunnan strategiaraha				-7,894										100.0										498		poistettu budjetti tästä ja Navitasta, lukittu kustannuspaikka

				

				Aatteellinen + tukitoiminta yhteensä				-1,214,797		-1,216,309				-1,241,584		-2.1		-2.2		-1,572,361				-1,618,663

																								





YHTEENVETO



				YHTEENVETO/ SUMMARY



						TAMMI-SYYSKUU/ JAN-SEP 2020												BUD2021



						TOT		TOTQ3		BUD		TOT20		TOT				BUD		BUD21		BUD

						01-09/2020		%Δ		01-09/2020		%Δ		01-09/2019				2021		%Δ		2020

						EUR		BUDQ3		EUR		TOT19		EUR				EUR		BUD20		EUR						KOMMENTIT

				Varainhankinta YHTEENSÄ		1,779,456		-2.7 %		1,828,839		1.1 %		1,759,462				2,467,276		1.2 %		2,439,000				Fund raising TOTAL				Tällä rivillä on erilainen conditional formatting kuin muilla sivuilla

				Yhteisötoiminta YHTEENSÄ		-172,845		-49.4 %		-341,478		-35.3 %		-266,962				-356,380		-11.5 %		-402,600				Community TOTAL

				Vaikuttaminen YHTEENSÄ		-131,818		-16.5 %		-157,897		-10.3 %		-146,975				-211,702		0.3 %		-211,062				Advocacy TOTAL

				Palvelutoiminta YHTEENSÄ		-349,065		4.8 %		-333,173		33.7 %		-261,162				-355,598		-19.1 %		-439,414				Member services TOTAL

				Hallinnolliset YHTEENSÄ		-371,931		-22.6 %		-480,840		-29.3 %		-526,058				-632,405		-1.3 %		-640,620				Admin costs TOTAL

				Viestintä YHTEENSÄ		-152,395		12.7 %		-135,216		31.2 %		-116,190				-239,691		34.0 %		-178,921				Communications TOTAL

				Tukitoiminta YHTEENSÄ		-459,729		-1.6 %		-467,243		-11.6 %		-520,163				-671,500		4.8 %		-640,756				Support functions TOTAL

				YHTEENSÄ		141,673				-87,009				-78,047		*		0		-100.0 %		-74,373				TOTAL

				Palkat ja palkkiot (työntekijät ja hallitus)		-987,354				-1,031,962				-1,030,940				-1,452,416				-1,390,424				-61,992

				Kiina yhteistyön

				tuotot		0				0				25												Näitä ei ole kaavoitettu. Piilota rivit?

				kulut		0				-3				-3												Näitä ei ole kaavoitettu. Piilota rivit?

						0				-3				22

				Hallinto-, IT- ja toimistokulut		-268,697				-253,801				-188,646				-382,080				-351,090

				Talous (tilintarkastus, kirjanpito, neuvonanto)		-146,016				-138,860				-179,746				-215,000				-185,147

				Yhdistysavustukset		-2,320				-93,110				-84,988				-88,480				-93,480

				Muu		-233,394				-398,114				-353,190				-329,300				-493,232



















varainhankinta







				Varainhankinta/ Fund raising																										969000		vaihda kausi (linkitetty muille sivuille)



						TAMMI-SYYSKUU/ JAN-SEP 2020												BUD2021

						TOT		TOTQ3		BUD		TOT20		TOT				BUD		BUD21		BUD										vaihda kausi (linkitetty muille sivuille)

						01-09/2020		%Δ		01-09/2020		%Δ		01-09/2019				2021		%Δ		2020

						EUR		BUDQ3		EUR		TOT19		EUR				EUR		BUD20		EUR								KOMMENTIT		vaihda kausi (linkitetty muille sivuille)

				Jäsenmaksut		645,000		0.0 %		645,000		3.5 %		622,920				875,000		1.7 %		860,000				Membership fees

				Sijoitusten tuotto		412,500		0.0 %		412,500		0.0 %		412,500				550,000		0.0 %		550,000				Profit from the investments						ARVONA. Päivitä aina kaava								1,190,600

				Hallintoveloitukset asuntotoiminnasta 		726,750		0.0 %		726,750		0.0 %		726,750				1,042,276		7.0 %		969,000				Administrative charge from real estates				

Tarja Toivanen: Tarja Toivanen:
edellinen BUD 2019 arvo 1.028.123		ARVONA. Päivitä aina kaava

				Yritysyhteistyö		-4,794		-110.8 %		44,589		77.0 %		-2,708				0		0		60,000				Sponsor agreements

				YHTEENSÄ		1,779,456		-2.7 %		1,828,839		1.1 %		1,759,462				2,467,276		1.1 %		2,439,000				TOTAL





				Yritysyhteistyön																						Sponsor agreements				Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulos koko AYY:n tasolla 1-9/2019

				tuotot		32,053				92,873				55,704				123,831				123,831				income				1.474.090

				kulut		-36,847				-48,285				-58,412				-63,831				-63,831				expenses				Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulos koko AYY:n tasolla 1-9/2018

				Yhteensä		-4,794				44,589				-2,708				60,000				60,000				Total				1.535.800

																														412500





yhteisötoiminta



				Yhteisötoiminta/ Community



						TAMMI-SYYSKUU/ JAN-SEP 2020												BUD2021

						TOT		TOTQ3		BUD		TOT20		TOT				BUD		BUD21		BUD

						01-09/2020		%Δ		01-09/2020		%Δ		01-09/2019				2021		%Δ		2020

						EUR		BUDQ3		EUR		TOT19		EUR				EUR		BUD20		EUR						KOMMENTIT

				Yhteisötoiminnan henk.kulut		-106,739		-13.1 %		-122,896		36.4 %		-78,282				-176,400		8.6 %		-162,390				Personnel costs, Community		yrityssuhteet tänne

				Yhteisötoiminnan yhteiset kulut		-11,114		-24.2 %		-14,663		-4.7 %		-11,667				-11,000		0.0 %		-11,000				Common costs, Community

				Yhteisötoiminnan strategiaraha		0		0.0 %		0		0.0 %		0						ERROR:#DIV/0!		0				Strategic cost of Community

				Tapahtumat		-13,821		-75.9 %		-57,350		-74.8 %		-54,780				-20,000		-71.2 %		-69,400				Events

				Vapaaehtoistoiminta		-36,090		-16.6 %		-43,298		6.0 %		-34,056				-51,000		-10.3 %		-56,830				Volunteers total

				Avustukset		-2,320		-97.5 %		-93,110		-97.3 %		-84,988				-88,480		-5.3 %		-93,480				Grants

				Yhdistysasiat		-2,203		-73.4 %		-8,288		-11.5 %		-2,488				-7,000		0.0 %		-7,000				Association issues

				Uudet opiskelijat ja tuutorointi		-558		-70.2 %		-1,875		-20.4 %		-701				-2,500		0.0 %		-2,500				New students

				YHTEENSÄ		-172,845		-49.4 %		-341,478		-35.3 %		-266,962				-356,380		-11.5 %		-402,600				TOTAL









vaikuttaminen





				Vaikuttaminen / Advocacy



						TAMMI-SYYSKUU/ JAN-SEP 2020												BUD2021

						TOT		TOTQ3		BUD		TOT20		TOT				BUD		BUD21		BUD

						01-09/2020		%Δ		01-09/2020		%Δ		01-09/2019				2021		%Δ		2020

						EUR		BUDQ3		EUR		TOT19		EUR				EUR		BUD20		EUR						KOMMENTIT

				Vaikuttamisen henkilöstökulut		-128,769		-2.7 %		-132,397		-1.5 %		-130,667				-177,702		0.4 %		-177,062				Personnel costs, Advocacy

				Vaikuttamisen kulut		-3,049		-88.0 %		-25,500		-81.3 %		-16,308				-34,000		0.0 %		-34,000				Common costs, Advocacy		v.2019 toteumassa on Aalto-yliopiston antamat tuet 4.000 euroa yhteensä!

				Vaikuttamisen strategiaraha				0%				0%								ERROR:#DIV/0!						Strategic cost of Advocacy

				Koulutuspolitiikka				0%				0%								ERROR:#DIV/0!						Educational policy

				Sosiaalipolitiikka				0%				0%								ERROR:#DIV/0!						Social policy

				Kansainväliset asiat				0%				0%								ERROR:#DIV/0!						International affairs

				Kestävä kehitys																ERROR:#DIV/0!

				YHTEENSÄ		-131,818		-16.5 %		-157,897		7.4 %		-146,975				-211,702		0.3 %		-211,062				TOTAL

				Kansainvälisten asioiden

				tuotot		0				0				4				0

				kulut		-1				-3				-1				-11

						-1				-3				3				-11





palvelutoiminta



				Palvelutoiminta/ Member services



						TAMMI-SYYSKUU/ JAN-SEP 2020												BUD2021

						TOT		TOTQ3		BUD		TOT20		TOT				BUD		BUD21		BUD

						01-09/2020		%Δ		01-09/2020		%Δ		01-09/2019				2021		%Δ		2020

						EUR		BUDQ3		EUR		TOT19		EUR				EUR		BUD20		EUR								KOMMENTIT

				Palveluiden henkilöstökulut		-180,301		-11.3 %		-203,297		-6.9 %		-193,734				-276,018		2.2 %		-270,076				Personnel costs, Member services				Jäsenpalveluiden henkilöstökulut ylimitoitettu alkuvuoteen (budjetoitaessa oli mitoitettu, että tässä mukana vapaaehtoiset henkilöstökulut

				Palveluiden muut tuotot ja kulut		-52,518		36.6 %		-38,435		-9069.2 %		429				-49,580		0.0 %		-49,580				Common income and costs, Member services				Domon kustannuksien kirjaus siirto tänne

				Palveluiden strategiaraha				0%				0%								ERROR:#DIV/0!						Strategic cost of services

				Vuokraustoiminta		-95,886		172.5 %		-35,192		49.4 %		-23,558				-30,000		-33.0 %		-44,758				Rental of facilities				Tuotot puuttuu Koronan takia, kulut eivät ole leikkaantuneet vastaavasti. Smökin toimisto vuokralle budjetoitua hitaammin.

				Aino-lehti kulut		-20,360		-64%		-56,250		-54%		-44,300				0		-100%		-75,000				Aino-magazine				Aino lehden toiminta "jäissä

				YHTEENSÄ		-349,065		4.8 %		-333,173		33.7 %		-261,162				-355,598		-19.1 %		-439,414				TOTAL





				Pakettiauto vuokrauksen																				Van rent service

				tuotot		4,541				8,250				7,310				11,000				11,000		income

				kulut		-7,481				-8,250				-8,485				-11,000				-11,000		expenses

						-2,940				0				-1,175				0				0



				Servin mökin																				Servin mökki

				tuotot		21,012				55,746				58,498				76,492				76,492		income

				kulut		-92,552				-90,938				-87,643				-121,250				-121,250		expenses						kulut sisältää poistot

						-71,540				-35,192				-29,145				-44,758				-44,758



				Rantasaunan																				Rantasauna

				tuotot		21,420				64,500				61,038				86,000				86,000		income

				kulut		-42,826				-64,500				-54,276				-86,000				-86,000		expenses

						-21,406				0				6,762				0				0





hallinnolliset



				Hallinnolliset kulut / Admin costs



						TAMMI-SYYSKUU/ JAN-SEP 2020												BUD2021



						TOT		TOTQ3		BUD		TOT20		TOT				BUD		BUD21		BUD

						01-09/2020		%Δ		01-09/2020		%Δ		01-09/2019				2021		%Δ		2020

						EUR		BUDQ3		EUR		TOT19		EUR				EUR		BUD20		EUR						KOMMENTIT

				Hallinnon henkilöstökulut		-110,855		12%		-98,975		-31%		-161,738				-134,605		2.0 %		-131,966				Personnel costs, Admin		Ahto + hallintoassistentti (Johanna pois ainakin kesään)

				Palkkiot, hallitus ja edustajisto		-103,575		0%		-103,350		1%		-102,799				-137,800		0.0 %		-137,800				Personnel costs, Board and Repr. Council		sisältää tulkit ja streamaukset

				Hallinnon yleiset kulut		-69,587		-24%		-92,108		6%		-65,871				-125,000		2.2 %		-122,310				Common costs, Admin		 kahvi-, puhelin-, vakuutus-, osallistumis-, kokouskuluja ym

				Toimiston kulut (vuokra ym)		-17,423		-20%		-98,775		-28%		-89,496				-110,000		-16%		-131,700				Office costs (rents etc)		kopiokone-, posti-, kalustekuluja ym. 

				Yhteisöjäsenyydet		-70,491		-20%		-87,633		-100%		-98,259				-125,000		7.0 %		-116,844				Association membership costs		suurin jäsenyys on SYL

				Strategiaraha		0				0				-7,894								0				Reserves for strategic projects		Kestävä kehitys oma rivi vaikuttamisessa 2020. 2019 kestävä kehitys (ilmastoreivit ja keke harjoittelija)

				YHTEENSÄ		-371,931		-23%		-480,840		-29%		-526,058				-632,405		-1.3 %		-640,620				TOTAL



				Kiina yhteistyön

				tuotot		0				0				25												Näitä ei ole kaavoitettu. Piilota rivit?

				kulut		0				-3				-3												Näitä ei ole kaavoitettu. Piilota rivit?

						0				-3				22





viestintä



				Viestintä/ Communications



						TAMMI-SYYSKUU/ JAN-SEP 2020												BUD2021

						TOT		TOTQ3		BUD		TOT20		TOT				BUD		BUD21		BUD

						01-09/2020		%Δ		01-09/2020		%Δ		01-09/2019				2021		%Δ		2020

						EUR		BUDQ3		EUR		TOT19		EUR				EUR		BUD20		EUR								KOMMENTIT

				Viestinnän henkilöstökulut		-142,930		22.6 %		-116,541		41.5 %		-100,980				-210,891		36.9 %		-154,021				Personnel costs, Communications				kääntäjäsäästö?

				Opiskelijakalenteri		-5,252		-37%		-8,325		-51.9 %		-10,929				0		-100%		-11,100				Student calender

				Viestinnän kulut		-4,213		-59%		-10,350		-2%		-4,280				-28,800		109%		-13,800				Common costs, Communications				Ainon

				YHTEENSÄ		-152,395		13%		-135,216		31%		-116,190				-239,691		34%		-178,921				TOTAL







tukitoiminta





				Tukitoiminta / Support functions



						TAMMI-SYYSKUU/ JAN-SEP 2020												BUD2021

						TOT		TOTQ3		BUD		TOT20		TOT				BUD		BUD21		BUD

						01-09/2020		%Δ		01-09/2020		%Δ		01-09/2019				2021		%Δ		2020

						EUR		BUDQ3		EUR		TOT19		EUR				EUR		BUD20		EUR								KOMMENTIT

				Tukitoiminnan henkilöstökulut		-214,185		-15.8 %		-254,508		-18.5 %		-262,740				-339,000		-5.1 %		-357,109				Personnel costs, Support functions				Vertailuluku muutettu vastaamaan nykyistä budjettitapaa, jossa AYY-Palvelu Oy:tä ei mukana		Tarkista conditional formatting

				Taloustoiminnot		-146,016		5.2 %		-138,860		-18.8 %		-179,746				-215,000		16.1 %		-185,147				Common costs, Finances						Tarkista conditional formatting

				Kiinteistötoiminnot		-23,425		-38.8 %		-38,250		-55.6 %		-52,733				-20,000		-60.8 %		-51,000				Common costs, Real Estate				Navitassa budjetti väärin (-17790€) Konsultointikuluja.		Tarkista conditional formatting

				Tietotekniikka		-76,102		113.6 %		-35,625		205.1 %		-24,944				-97,500		105.3 %		-47,500				Common costs, IT				Poistot puuttuu budjetista, eikä ole jaksotettu (tehty kerran vuodessa), poistot voisi kirjata, jos ehtii ja tehdä aktivoinnit. IT:n HR-kuluja tässä tammi- ja helmikuulta. 		Tarkista conditional formatting

				YHTEENSÄ		-459,729		-2%		-467,243		-11.6 %		-520,163				-671,500		4.8 %		-640,756				TOTAL						Tarkista conditional formatting

																														2589

														huomioi 2019 kulut kopioitu lukuina!

						vain kulut, esim. kp 690 ei saa tulla tuottoa. Tuotto menee sivulle varainhankinta

																														14250









Koonti asuntojen hallintovel.

		Laskuttaja 		Laskutettava		Aihe		laskutus / sisäinen kustannuspaikkavyörytys				2020		2019		2018

		AYY-Palvelu Oy		100 %:t kiinteistöyhtiöt		hallinnollinen ja tekninen isännöinti		laskutus						289,793		257884.72

		AYY-Palvelu Oy		AYY:n suoraomisteiset		Tekninen isännöinti 		laskutus						273,927		0

		AYY-Palvelu Oy		Miestentie		Rakennuttamispalvelu		laskutus						23,338		0

		AYY		100 %:t kiinteistöyhtiöt		Vuokraus ja konsernihallinto		laskutus		154,622

Monika Kivimäki: Monika Kivimäki:
				107253.54		0

		AYY		AYY:n suoraomisteiset		Vuokraus, taloushallintopalvelut, hal. isännöinti		muistiolla kustannuspaikoille		638198.16				633,782		596,935

		AYY		Artti		Vuokraus ja hallinnollinen isännöinti		laskutus		1,550				1,550		1,550

		AYY		OAS		Vuokraus ja hallinnollinen isännöinti		laskutus		30000				48252		48252

		AYY		osaomisteiset Turkismiehentie ja Töölön Ruusulankatu)		Vuokraus ja hallinnollinen isännöinti		laskutus		34,838				34,838		34,838

														1,412,734		939,460



		AYY		AYY-Palvelu Oy						140000				139843.73		(+alv)

				r-vuosi		sijainti		asuinm2

Hannes Helminen: Hannes Helminen:
Ent. TKY:n kohteissa ilmoitetut asuinneliöt ovat yhtä kuin vuokranmaksun perusteena olevat pinta-alat.

										

Monika Kivimäki: Monika Kivimäki:
		Kokonaan omistetut KOY:t:

		Koy Helsingin Atlantinkatu		2017		Jätkäsaari		4,429

		Koy Espoon Miestentie 2		2018		Otaniemi		3,627

		Koy Hiihtomäentie 22		1955		Herttoniemi		1,136

		Koy Tuhkimontie 2		1961		Roihuvuori		1,584

		Koy Kirkonkyläntie 16		1969		Malmi		780

		Koy Vaasankatu, peruskorjaus 2014		1970		Kallio		2,112

		Koy Pohjavedenkatu 4		1999		Vuosaari		3,445

		Koy Kylterinkartano		2000		Puotila		2,105

		Koy Kylterinranta		2004		Arabianranta		3,066

		Koy Kylterivuori		2002		Roihuvuori		2,617

		Koy Kylterivaara		2002		Leppävaara		1,795

		Koy Kyltericampus		2009		Töölö		1,537

								28,233

		Osaomistetut KOY:t

		Ylioppilasasuntola ja Keilatalo Oy (Ruusulankatu)		1962		Taka-Töölö		1,212

		Koy Turkismiehentie 8		1976		Pitäjänmäki		2,768

								3,980

		Suoraomisteiset

		Otakaari 20		1959		Otaniemi		1,429

		Jämeräntaival 1		1965		Otaniemi		6,110

		Jämeräntaival 3, peruskorjattu 2018 - 2019		1952		Otaniemi		3,528

		Jämeräntaival 5, peruskorjaus valm 2018		1952		Otaniemi		3,287

		Jämeräntaival 7, peruskorjattu 2017		1952		Otaniemi		3,361

		Jämeräntaival 6, peruskorjattu 2013		1970		Otaniemi		3,071

		Servinkuja 1 		1966		Otaniemi		2,888

		Servin maijantie 6		1967		Otaniemi		4,498

		Servin maijantie 12		1968		Otaniemi		6,851

		 Servin maijantie 10		1969		Otaniemi		4,667

		Otaranta 		2005		Otaniemi		6,513

		Otakaari 18, Ossinlinna(*		2004		Otaniemi		4,327

		Rummunlyöjänkatu 3, Heinävaara		2002		Leppävaara		2,653

								53,183



		Koko kanta						85,396.18
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Tukitoiminta / Support functions

TAMMI-SYYSKUU/ JAN-SEP 2020 BUD2021

TOT TOTQ3 BUD TOT20 TOT BUD BUD21 BUD
01-09/2020 %Δ 01-09/2020 %Δ 01-09/2019 2021 %Δ 2020

EUR BUDQ3 EUR TOT19 EUR EUR BUD20 EUR
Tukitoiminnan henkilöstökulut -214 185 -15,8 % -254 508 -18,5 % -262 740 -339 000 -5,1 % -357 109 Personnel costs, Support functions
Taloustoiminnot -146 016 5,2 % -138 860 -18,8 % -179 746 -215 000 16,1 % -185 147 Common costs, Finances
Kiinteistötoiminnot -23 425 -38,8 % -38 250 -55,6 % -52 733 -20 000 -60,8 % -51 000 Common costs, Real Estate
Tietotekniikka -76 102 113,6 % -35 625 205,1 % -24 944 -97 500 105,3 % -47 500 Common costs, IT

YHTEENSÄ -459 729 -2 % -467 243 -11,6 % -520 163 -671 500 4,8 % -640 756 TOTAL


koko AYY

																						2/3/20

		Tuloslaskelma																				Tuloslaskelma

		Hakuehdot		Piilota																		Hakuehdot		Piilota

		Päivämääräväli:		1.12.2019 - 31.12.2019																		Päivämääräväli:		1.12.2019 - 31.12.2019

		Tallenna raportti pikalinkiksi																				Tallenna raportti pikalinkiksi

		Laajenna kaikki																				Laajenna kaikki

		Kopioi leikepöydälle																				Kopioi leikepöydälle

		Aalto-yliopiston ylioppilaskunta		Jaksolta								Tilikauden alusta										Aalto-yliopiston ylioppilaskunta		Jaksolta								Tilikauden alusta

				1.12.2019 - 31.12.2019		1.12.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%		1.1.2019 - 31.12.2019		1.1.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%						1.12.2019 - 31.12.2019		1.12.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%		1.1.2019 - 31.12.2019		1.1.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%

		Tuloslaskelma																				Tuloslaskelma

		Varsinainen toiminta		-1,775,338.90		-2,270,449.47		495,110.57		21.80%		-234,531.58		-575,533.96		341,002.38		59.20%				Varsinainen toiminta		110,737.51		-2,270,449.47		2,381,186.98		104.90%		1,651,544.83		-575,533.96		2,227,078.79		387.00%

		Vuokrat		802,015.78		777,646.73		24,369.05		3.10%		9,592,412.99		9,236,308.03		356,104.96		3.90%				Vuokrat		802,015.78		777,646.73		24,369.05		3.10%		9,592,412.99		9,236,308.03		356,104.96		3.90%

		Käyttökorvaukset		8,576.19		7,737.93		838.26		10.80%		72,923.70		54,202.11		18,721.59		34.50%				Käyttökorvaukset		8,576.19		7,737.93		838.26		10.80%		72,923.70		54,202.11		18,721.59		34.50%

		Muut tuotot		53,331.38		54,092.88		-761.50		-1.40%		766,594.63		760,760.11		5,834.52		0.80%				Muut tuotot		80,585.21		54,092.88		26,492.33		49.00%		793,848.46		760,760.11		33,088.35		4.30%

		Sisäiset veloitukset		315,910.23		-58,531.00		374,441.23		639.70%		1,072,853.23		698,412.00		374,441.23		53.60%				Sisäiset veloitukset		315,910.23		-58,531.00		374,441.23		639.70%		1,072,853.23		698,412.00		374,441.23		53.60%

		Kulut		-2,955,172.48		-3,051,396.01		96,223.53		3.20%		-11,739,316.13		-11,325,216.21		-414,099.92		-3.70%				Kulut		-1,096,349.90		-3,051,396.01		1,955,046.11		64.10%		-9,880,493.55		-11,325,216.21		1,444,722.66		12.80%

		Varainhankinta		74,638.00		74,190.00		448.00		0.60%		855,689.50		843,190.00		12,499.50		1.50%				Varainhankinta		74,638.00		74,190.00		448.00		0.60%		855,689.50		843,190.00		12,499.50		1.50%

		Tuotot		74,638.00		74,190.00		448.00		0.60%		855,689.50		843,190.00		12,499.50		1.50%				Tuotot		74,638.00		74,190.00		448.00		0.60%		855,689.50		843,190.00		12,499.50		1.50%

		Sijoitus- ja rahoitustoiminta		214,334.59		-571,219.27		785,553.86		137.50%		1,725,382.32		1,072,027.19		653,355.13		60.90%				Sijoitus- ja rahoitustoiminta		240,950.09		-571,219.27		812,169.36		142.20%		1,751,997.82		1,072,027.19		679,970.63		63.40%

		Tuotot		181,703.86		183,485.88		-1,782.02		-1.00%		1,771,261.09		2,638,849.29		-867,588.20		-32.90%				Tuotot		161,544.19		183,485.88		-21,941.69		-12.00%		1,751,101.42		2,638,849.29		-887,747.87		-33.60%

		Kulut		32,630.73		-754,705.15		787,335.88		104.30%		-45,878.77		-1,566,822.10		1,520,943.33		97.10%				Kulut		79,405.90		-754,705.15		834,111.05		110.50%		896.40		-1,566,822.10		1,567,718.50		100.10%

		Tilikauden tulos 		-1,486,366.31		-2,767,478.74		1,281,112.43		46.30%		2,346,540.24		1,339,683.23		1,006,857.01		75.20%				Tilikauden tulos 		426,325.60		-2,767,478.74		3,193,804.34		115.40%		4,259,232.15		1,339,683.23		2,919,548.92		217.90%

		Tilinpäätössiirrot		-284,841.31		-54,810.84		-230,030.47		-419.70%		-284,841.31		-54,810.84		-230,030.47		-419.70%				Tilinpäätössiirrot		-210,375.95		-54,810.84		-155,565.11		-283.80%		-210,375.95		-54,810.84		-155,565.11		-283.80%

		Verotusperusteisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)		-284,841.31		-54,810.84		-230,030.47		-419.70%		-284,841.31		-54,810.84		-230,030.47		-419.70%				Verotusperusteisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)		-210,375.95		-54,810.84		-155,565.11		-283.80%		-210,375.95		-54,810.84		-155,565.11		-283.80%

		Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 		-1,771,207.62		-2,822,289.58		1,051,081.96		37.20%		2,061,698.93		1,284,872.39		776,826.54		60.50%				Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 		215,949.65		-2,822,289.58		3,038,239.23		107.70%		4,048,856.20		1,284,872.39		2,763,983.81		215.10%

																						2/3/20

																						Tuloslaskelma

																						Hakuehdot		Piilota

																						Päivämääräväli:		1.12.2019 - 31.12.2019

																						Tallenna raportti pikalinkiksi

																						Laajenna kaikki

																						Kopioi leikepöydälle

																						Aalto-yliopiston ylioppilaskunta		Jaksolta								Tilikauden alusta

																								1.12.2019 - 31.12.2019		1.12.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%		1.1.2019 - 31.12.2019		1.1.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%

																						Tuloslaskelma

																						Varsinainen toiminta		110,737.51		-2,270,449.47		2,381,186.98		104.90%		1,651,544.83		-575,533.96		2,227,078.79		387.00%

																						Vuokrat		802,015.78		777,646.73		24,369.05		3.10%		9,592,412.99		9,236,308.03		356,104.96		3.90%

																						Käyttökorvaukset		8,576.19		7,737.93		838.26		10.80%		72,923.70		54,202.11		18,721.59		34.50%

																						Muut tuotot		80,585.21		54,092.88		26,492.33		49.00%		793,848.46		760,760.11		33,088.35		4.30%

																						Sisäiset veloitukset		315,910.23		-58,531.00		374,441.23		639.70%		1,072,853.23		698,412.00		374,441.23		53.60%

																						Kulut		-1,096,349.90		-3,051,396.01		1,955,046.11		64.10%		-9,880,493.55		-11,325,216.21		1,444,722.66		12.80%

																						Varainhankinta		74,638.00		74,190.00		448.00		0.60%		855,689.50		843,190.00		12,499.50		1.50%

																						Tuotot		74,638.00		74,190.00		448.00		0.60%		855,689.50		843,190.00		12,499.50		1.50%

																						Sijoitus- ja rahoitustoiminta		240,950.09		-571,219.27		812,169.36		142.20%		1,751,997.82		1,072,027.19		679,970.63		63.40%

																						Tuotot		161,544.19		183,485.88		-21,941.69		-12.00%		1,751,101.42		2,638,849.29		-887,747.87		-33.60%

																						Kulut		79,405.90		-754,705.15		834,111.05		110.50%		896.4		-1,566,822.10		1,567,718.50		100.10%

																						Tilikauden tulos 		426,325.60		-2,767,478.74		3,193,804.34		115.40%		4,259,232.15		1,339,683.23		2,919,548.92		217.90%

																						Tilinpäätössiirrot		-210,375.95		-54,810.84		-155,565.11		-283.80%		-210,375.95		-54,810.84		-155,565.11		-283.80%

																						Verotusperusteisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)		-210,375.95		-54,810.84		-155,565.11		-283.80%		-210,375.95		-54,810.84		-155,565.11		-283.80%

																						Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 		215,949.65		-2,822,289.58		3,038,239.23		107.70%		4,048,856.20		1,284,872.39		2,763,983.81		215.10%





Netv.Aatt. ja Tukit.

		AYY

												EUR		EUR

								Huomioitu AYY10				-765,218.67		-985,533.93

Tarja Toivanen: Tarja Toivanen:
vähennetty Asuntopalveluun kohdistuneet poistot		Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 

												875,633.23		501,192.00		Sisäiset veloitukset						2/21/20

		Tuloslaskelma																				Tuloslaskelma

		Hakuehdot		Piilota																		Hakuehdot		Piilota

		Päivämääräväli:		1.12.2019 - 31.12.2019																		Päivämääräväli:		1.12.2019 - 31.12.2019

		Laskentakohteet:		Kustannuspaikat, Aatteellinen toiminta																		Laskentakohteet:		Kustannuspaikat, Aatteellinen toiminta

				Kustannuspaikat, Tukitoiminnot																				Kustannuspaikat, Tukitoiminnot

		Tallenna raportti pikalinkiksi																				Tallenna raportti pikalinkiksi

		Laajenna kaikki																				Laajenna kaikki

		Kopioi leikepöydälle																				Kopioi leikepöydälle

		Aalto-yliopiston ylioppilaskunta		Jaksolta								Tilikauden alusta										Aalto-yliopiston ylioppilaskunta		Jaksolta								Tilikauden alusta

				1.12.2019 - 31.12.2019		1.12.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%		1.1.2019 - 31.12.2019		1.1.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%						1.12.2019 - 31.12.2019		1.12.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%		1.1.2019 - 31.12.2019		1.1.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%

		Tuloslaskelma																				Tuloslaskelma

		Varsinainen toiminta		-125,803.94		-551,119.24		425,315.30		77.20%		-1,767,065.59		-1,979,815.85		212,750.26		10.70%				Varsinainen toiminta		108911.49		-551119.24		660030.73		1.198		-1532350.16		-1979815.85		447465.69		0.226

		Vuokrat		7,410.00		5,441.01		1,968.99		36.20%		157,552.65		159,515.62		-1,962.97		-1.20%				Vuokrat		7410		5441.01		1968.99		0.362		157552.65		159515.62		-1962.97		-0.012

		Käyttökorvaukset		0.00		0.00		0.00		-		0.00		60.00		-60.00		-100.00%				Käyttökorvaukset		0		0		0		-		0		60		-60		-1

		Muut tuotot		62,416.35		41,922.48		20,493.87		48.90%		474,426.54		429,760.31		44,666.23		10.40%				Muut tuotot		56135.76		41922.48		14213.28		0.339		468145.95		429760.31		38385.64		0.089

		Sisäiset veloitukset		299,475.23		-74,966.00		374,441.23		499.50%		875,633.23		501,192.00		374,441.23		74.70%				Sisäiset veloitukset		299475.23		-74966		374441.23		4.995		875633.23		501192		374441.23		0.747

		Kulut		-495,105.52		-523,516.73		28,411.21		5.40%		-3,274,678.01		-3,070,343.78		-204,334.23		-6.70%				Kulut		-254109.5		-523516.73		269407.23		0.515		-3033681.99		-3070343.78		36661.79		0.012

		Varainhankinta		74,638.00		74,190.00		448.00		0.60%		855,689.50		843,190.00		12,499.50		1.50%				Varainhankinta		74638		74190		448		0.006		855689.5		843190		12499.5		0.015

		Tuotot		74,638.00		74,190.00		448.00		0.60%		855,689.50		843,190.00		12,499.50		1.50%				Tuotot		74638		74190		448		0.006		855689.5		843190		12499.5		0.015

		Sijoitus- ja rahoitustoiminta		-83.64		-39.05		-44.59		-114.20%		-1,646.93		-279.41		-1,367.52		-489.40%				Sijoitus- ja rahoitustoiminta		-80.76		-39.05		-41.71		-1.068		-1644.05		-279.41		-1364.64		-4.884

		Tuotot		0		23.75		-23.75		-100.00%		462.88		411.52		51.36		12.50%				Tuotot		0		23.75		-23.75		-1		462.88		411.52		51.36		0.125

		Kulut		-83.64		-62.80		-20.84		-33.20%		-2,109.81		-690.93		-1,418.88		-205.40%				Kulut		-80.76		-62.8		-17.96		-0.286		-2106.93		-690.93		-1416		-2.049

		Tilikauden tulos 		-51,249.58		-476,968.29		425,718.71		89.30%		-913,023.02		-1,136,905.26		223,882.24		19.70%				Tilikauden tulos 		183468.73		-476968.29		660437.02		1.385		-678304.71		-1136905.26		458600.55		0.403

		Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 		-51,249.58		-476,968.29		425,718.71		89.30%		-913,023.02		-1,136,905.26		223,882.24		19.70%				Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 		183468.73		-476968.29		660437.02		1.385		-678304.71		-1136905.26		458600.55		0.403

		Tuloslaskelma		Ei muutoksia helmikuun 2020 jälkeen

		Hakuehdot		Piilota

		Päivämääräväli:		1.12.2019 - 31.12.2019

		Laskentakohteet:		Kustannuspaikat,     910 AYY 10 v

		Tallenna raportti pikalinkiksi

		Laajenna kaikki

		Kopioi leikepöydälle

		Aalto-yliopiston ylioppilaskunta		Jaksolta								Tilikauden alusta

				1.12.2019 - 31.12.2019		1.12.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%		1.1.2019 - 31.12.2019		1.1.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%

		Tuloslaskelma

		Varsinainen toiminta		-386.15		0.00		-386.15		- 		-11,113.62		0.00		-11,113.62		- 

		Muut tuotot		1,120.00		0		1,120.00		-		1,120.00		0		1,120.00		-

		Kulut		-1,506.15		0.00		-1,506.15		-		-12,233.62		0.00		-12,233.62		-

		Tilikauden tulos 		-386.15		0.00		-386.15		- 		-11,113.62		0.00		-11,113.62		- 

		Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 		-386.15		0.00		-386.15		- 		-11,113.62		0.00		-11,113.62		- 



		Tuloslaskelma																				Tuloslaskelma

		Hakuehdot		Piilota																		Hakuehdot		Piilota				Ei huomioida poistoja, eikä sisäistä tuottoa!

		Päivämääräväli:		1.12.2019 - 31.12.2019																		Päivämääräväli:		1.12.2019 - 31.12.2019

		Laskentakohteet:		Kustannuspaikat,     693 Asuntopalvelu																		Laskentakohteet:		Kustannuspaikat,     693 Asuntopalvelu

		Tallenna raportti pikalinkiksi																				Tallenna raportti pikalinkiksi

		Sulje kaikki																				Sulje kaikki

		Kopioi leikepöydälle																				Kopioi leikepöydälle



		Aalto-yliopiston ylioppilaskunta		Jaksolta								Tilikauden alusta										Aalto-yliopiston ylioppilaskunta		Jaksolta								Tilikauden alusta

				1.12.2019 - 31.12.2019		1.12.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%		1.1.2019 - 31.12.2019		1.1.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%						1.12.2019 - 31.12.2019		1.12.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%		1.1.2019 - 31.12.2019		1.1.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%

		Tuloslaskelma																				Tuloslaskelma

		Varsinainen toiminta		-133,162.95		-169,479.46		36,316.51		21.40%		-257,392.89		-305,469.31		48,076.42		15.70%				Varsinainen toiminta		25,129.02		-169,479.46		194,608.48		114.80%		-99,100.92		-305,469.31		206,368.39		67.60%

		Muut tuotot		1,263.02		1,185.75		77.27		6.50%		14,460.81		5,255.70		9,205.11		175.10%				Muut tuotot		1,263.02		1,185.75		77.27		6.50%		14,460.81		5,255.70		9,205.11		175.10%

		3060 Muut tuotot		1,263.02		1,185.75		77.27		6.50%		14,460.81		5,255.70		9,205.11		175.10%				3060 Muut tuotot		1,263.02		1,185.75		77.27		6.50%		14,460.81		5,255.70		9,205.11		175.10%

		Sisäiset veloitukset		74,882.82		0		74,882.82		-		74,882.82		0		74,882.82		-				Sisäiset veloitukset		74,882.82		0		74,882.82		-		74,882.82		0		74,882.82		-

		3080 Hallinnon veloitus yksiköiltä		74,882.82		0		74,882.82		-		74,882.82		0		74,882.82		-				3080 Hallinnon veloitus yksiköiltä		74,882.82		0		74,882.82		-		74,882.82		0		74,882.82		-

		Kulut		-209,308.79		-170,665.21		-38,643.58		-22.60%		-346,736.52		-310,725.01		-36,011.51		-11.60%				Kulut		-51,016.82		-170,665.21		119,648.39		70.10%		-188,444.55		-310,725.01		122,280.46		39.40%

		Henkilöstökulut		-20,280.53		-15,552.85		-4,727.68		-30.40%		-143,189.86		-118,966.80		-24,223.06		-20.40%				Henkilöstökulut		-20,906.53		-15,552.85		-5,353.68		-34.40%		-143,815.86		-118,966.80		-24,849.06		-20.90%

		Kuukausi- ja tuntipalkat		-8,854.30		-10,548.89		1,694.59		16.10%		-95,409.60		-79,575.05		-15,834.55		-19.90%				Kuukausi- ja tuntipalkat		-8,854.30		-10,548.89		1,694.59		16.10%		-95,409.60		-79,575.05		-15,834.55		-19.90%

		5000 Kuukausipalkat		-8,854.30		-10,548.89		1,694.59		16.10%		-95,409.60		-73,016.21		-22,393.39		-30.70%				5000 Kuukausipalkat		-8,854.30		-10,548.89		1,694.59		16.10%		-95,409.60		-73,016.21		-22,393.39		-30.70%

		5010 Tuntipalkat		0		0		0		-		0		-6,558.84		6,558.84		100.00%				5010 Tuntipalkat		0		0		0		-		0		-6,558.84		6,558.84		100.00%

		Lisät ja korvaukset		-1,210.91		-859		-351.91		-41.00%		-12,516.10		-10,464.84		-2,051.26		-19.60%				Lisät ja korvaukset		-1,210.91		-859.00		-351.91		-41.00%		-12,516.10		-10,464.84		-2,051.26		-19.60%

		5110 Muut palkanlisät		-1,210.91		-859		-351.91		-41.00%		-12,516.10		-10,464.84		-2,051.26		-19.60%				5110 Muut palkanlisät		-1,210.91		-859.00		-351.91		-41.00%		-12,516.10		-10,464.84		-2,051.26		-19.60%

		Loma-ajan ja sosiaalipalkat		-8,785.00		-2,307.00		-6,478.00		-280.80%		-13,001.32		-9,018.92		-3,982.40		-44.20%				Loma-ajan ja sosiaalipalkat		-8,785.00		-2,307.00		-6,478.00		-280.80%		-13,001.32		-9,018.92		-3,982.40		-44.20%

		5310 Vuosilomakorvaukset		0		-324		324		100.00%		0		-2,991.13		2,991.13		100.00%				5310 Vuosilomakorvaukset		0.00		-324.00		324.00		100.00%		0.00		-2,991.13		2,991.13		100.00%

		5320 Lomarahat		0		-162		162		100.00%		-4,216.32		-4,206.79		-9.53		-0.20%				5320 Lomarahat		0.00		-162.00		162.00		100.00%		-4,216.32		-4,206.79		-9.53		-0.20%

		5330 Lomapalkkojen jaksotus		-8,785.00		-1,821.00		-6,964.00		-382.40%		-8,785.00		-1,821.00		-6,964.00		-382.40%				5330 Lomapalkkojen jaksotus		-8,785.00		-1,821.00		-6,964.00		-382.40%		-8,785.00		-1,821.00		-6,964.00		-382.40%

		Henkilösivukulut		-1,231.04		-1,573.87		342.83		21.80%		-20,067.87		-17,754.36		-2,313.51		-13.00%				Henkilösivukulut		-1,857.04		-1,573.87		-283.17		-18.00%		-20,693.87		-17,754.36		-2,939.51		-16.60%

		6130 Tyel-maksut		-1,910.44		-2,329.15		418.71		18.00%		-27,323.31		-24,237.41		-3,085.90		-12.70%				6130 Tyel-maksut		-2,536.44		-2,329.15		-207.29		-8.90%		-27,949.31		-24,237.41		-3,711.90		-15.30%

		6140 Työntekijäin TEL-maksut		679.4		755.28		-75.88		-10.00%		7,255.44		6,483.05		772.39		11.90%				6140 Työntekijäin TEL-maksut		679.4		755.28		-75.88		-10.00%		7,255.44		6,483.05		772.39		11.90%

		Muut henkilösivukulut		-199.28		-264.09		64.81		24.50%		-2,194.97		-2,153.63		-41.34		-1.90%				Muut henkilösivukulut		-199.28		-264.09		64.81		24.50%		-2,194.97		-2,153.63		-41.34		-1.90%

		6300 Sosiaaliturvamaksut		-77.5		-102.29		24.79		24.20%		-863.06		-832.99		-30.07		-3.60%				6300 Sosiaaliturvamaksut		-77.5		-102.29		24.79		24.20%		-863.06		-832.99		-30.07		-3.60%

		6400 Tapaturmavakuutusmaksut		-65.42		-77.33		11.91		15.40%		-726.13		-621.28		-104.85		-16.90%				6400 Tapaturmavakuutusmaksut		-65.42		-77.33		11.91		15.40%		-726.13		-621.28		-104.85		-16.90%

		6410 Työttömyysvakuutusmaksut		-201.31		-303.31		102		33.60%		-2,150.86		-2,511.49		360.63		14.40%				6410 Työttömyysvakuutusmaksut		-201.31		-303.31		102.00		33.60%		-2,150.86		-2,511.49		360.63		14.40%

		6420 Työntekijöiden työttömyysvakuutusmaksut		150.98		225.98		-75		-33.20%		1,612.33		1,871.27		-258.94		-13.80%				6420 Työntekijöiden työttömyysvakuutusmaksut		150.98		225.98		-75.00		-33.20%		1,612.33		1,871.27		-258.94		-13.80%

		6430 Ryhmähenkivakuutusmaksut		-6.03		-7.14		1.11		15.50%		-67.25		-59.14		-8.11		-13.70%				6430 Ryhmähenkivakuutusmaksut		-6.03		-7.14		1.11		15.50%		-67.25		-59.14		-8.11		-13.70%

		Poistot 		-158,917.97		-151,371.33		-7,546.64		-5.00%		-158,917.97		-151,371.33		-7,546.64		-5.00%				Poistot 		0		-151,371.33		151,371.33		100.00%		0		-151,371.33		151,371.33		100.00%

		Suunnitelman mukaiset poistot		-158,917.97		-151,371.33		-7,546.64		-5.00%		-158,917.97		-151,371.33		-7,546.64		-5.00%				Suunnitelman mukaiset poistot		0		-151,371.33		151,371.33		100.00%		0		-151,371.33		151,371.33		100.00%

		6850 Poisto muista pitkävaikutteisista menoista		-158,917.97		-151,371.33		-7,546.64		-5.00%		-158,917.97		-151,371.33		-7,546.64		-5.00%				6850 Poisto muista pitkävaikutteisista menoista		0		-151,371.33		151,371.33		100.00%		0		-151,371.33		151,371.33		100.00%

		Muut kulut		-30,110.29		-3,741.03		-26,369.26		-704.90%		-44,628.69		-40,386.88		-4,241.81		-10.50%				Muut kulut		-30,110.29		-3,741.03		-26,369.26		-704.90%		-44,628.69		-40,386.88		-4,241.81		-10.50%

		Vapaaehtoiset henkilösivukulut		-644.6		-593.05		-51.55		-8.70%		-5,852.26		-4,550.99		-1,301.27		-28.60%				Vapaaehtoiset henkilösivukulut		-644.6		-593.05		-51.55		-8.70%		-5,852.26		-4,550.99		-1,301.27		-28.60%

		7000 Henkilökunnan koulutus		0		-245.48		245.48		100.00%		-1,992.60		-2,824.80		832.2		29.50%				7000 Henkilökunnan koulutus		0		-245.48		245.48		100.00%		-1,992.60		-2,824.80		832.2		29.50%

		7020 HR:n käytössä! Henkilökunnan virkistys- ja harrastustoiminta		-394.6		-336.7		-57.9		-17.20%		-2,741.12		-1,617.56		-1,123.56		-69.50%				7020 v.2020 HR:n käytössä! Henkilökunnan virkistys- ja harrastustoiminta		-394.6		-336.7		-57.9		-17.20%		-2,741.12		-1,617.56		-1,123.56		-69.50%

		7070 Henkilökunnan lounassetelit ja -lataukset (31.12.2019 asti myös hlöstön kahvit yms)		0		-10.87		10.87		100.00%		-868.54		-108.63		-759.91		-699.50%				7070 v.2020 Henkilökunnan lounassetelit ja -lataukset (31.12.2019 asti myös hlöstön kahvit yms)		0		-10.87		10.87		100.00%		-868.54		-108.63		-759.91		-699.50%

		7160 Lahjat henkilökunnalle		-250		0		-250		-		-250		0		-250		-				7160 Lahjat henkilökunnalle		-250		0		-250		-		-250		0		-250		-

		Hallintopalvelut		-4,650.00		0		-4,650.00		-		-4,650.00		0		-4,650.00		-				Hallintopalvelut		-4,650.00		0		-4,650.00		-		-4,650.00		0		-4,650.00		-

		8410 Laki ja konsultointipalvelut		-4,650.00		0		-4,650.00		-		-4,650.00		0		-4,650.00		-				8410 Laki ja konsultointipalvelut		-4,650.00		0		-4,650.00		-		-4,650.00		0		-4,650.00		-

		Muut hallintokulut		-15.69		-667.98		652.29		97.70%		-4,323.39		-8,555.89		4,232.50		49.50%				Muut hallintokulut		-15.69		-667.98		652.29		97.70%		-4,323.39		-8,555.89		4,232.50		49.50%

		8470 ATK-kulut		0		0		0		-		0		-1,116.00		1,116.00		100.00%				8470 ATK-kulut		0.00		0.00		0.00		-		0.00		-1,116.00		1,116.00		100.00%

		8480 Jäsenmaksut		0		0		0		-		0		-1,000.00		1,000.00		100.00%				8480 Jäsenmaksut		0.00		0.00		0.00		-		0.00		-1,000.00		1,000.00		100.00%

		8500 Puhelinkulut		0		0		0		-		-89.28		-189.75		100.47		52.90%				8500 Puhelinkulut		0.00		0.00		0.00		-		-89.28		-189.75		100.47		52.90%

		8560 Rahaliikenteen kulut		0		0		0		-		-278.26		0		-278.26		-				8560 Rahaliikenteen kulut		0.00		0.00		0.00		-		-278.26		0.00		-278.26		-

		8566 Matkakulut		0		0		0		-		-128.9		-914.34		785.44		85.90%				8566 Matkakulut		0.00		0.00		0.00		-		-128.90		-914.34		785.44		85.90%

		8570 Päivärahat		0		-63		63		100.00%		-210		-300		90		30.00%				8570 Päivärahat		0.00		-63.00		63.00		100.00%		-210.00		-300.00		90.00		30.00%

		8590 Lahjat ja onnittelut		0		-7.74		7.74		100.00%		0		-65.8		65.8		100.00%				8590 Lahjat ja onnittelut		0		-7.74		7.74		100.00%		0		-65.8		65.8		100.00%

		8600 Osallistumiskulut		0		-583.65		583.65		100.00%		-1,328.41		-2,236.78		908.37		40.60%				8600 Osallistumiskulut		0		-583.65		583.65		100.00%		-1,328.41		-2,236.78		908.37		40.60%

		8620 Toimistotarvikkeet		0		0		0		-		-487.31		-318.58		-168.73		-53.00%				8620 Toimistotarvikkeet		0		0		0		-		-487.31		-318.58		-168.73		-53.00%

		8630 Lomakkeet ja painatuskulut		0		0		0		-		0		-118.38		118.38		100.00%				8630 Lomakkeet ja painatuskulut		0		0		0		-		0		-118.38		118.38		100.00%

		8644 Tapahtumakulut (sis tapahtumatarvikkeet ja -tarjoilut)		0		0		0		-		0		-25.79		25.79		100.00%				8644 Tapahtumakulut (sis tapahtumatarvikkeet ja -tarjoilut)		0		0		0		-		0		-25.79		25.79		100.00%

		8650 Kokouskulut		-15.69		-13.59		-2.1		-15.50%		-155.9		-441.84		285.94		64.70%				8650 Kokouskulut		-15.69		-13.59		-2.1		-15.50%		-155.9		-441.84		285.94		64.70%

		8655 Vapaaehtoisten toimintaraha		0		0		0		-		0		-333.49		333.49		100.00%				8655 Vapaaehtoisten toimintaraha		0		0		0		-		0		-333.49		333.49		100.00%

		8660 Vapaaehtoisten koulutus		0		0		0		-		0		0		0		-				8660 Vapaaehtoisten koulutus		0		0		0		-		0		0		0		-

		8670 Muut vieraat palvelut		0		0		0		-		-1,413.03		-1,259.18		-153.85		-12.20%				8670 Muut vieraat palvelut		0		0		0		-		-1,413.03		-1,259.18		-153.85		-12.20%

		8680 Muut hallintokulut		0		0		0		-		-232.3		-235.96		3.66		1.60%				8680 Muut hallintokulut		0		0		0		-		-232.3		-235.96		3.66		1.60%

		Korjaukset ja tarvikkeet		-24,800.00		-2,480.00		-22,320.00		-900.00%		-29,803.04		-27,280.00		-2,523.04		-9.20%				Korjaukset ja tarvikkeet		-24,800.00		-2,480.00		-22,320.00		-900.00%		-29,803.04		-27,280.00		-2,523.04		-9.20%

		8760 Kalustohankinnat ja tarvikkeet		0		0		0		-		-43.04		0		-43.04		-				8760 Kalustohankinnat ja tarvikkeet		0		0		0		-		-43.04		0		-43.04		-

		8810 Suunnittelu- ja konsulttityöt		-24,800.00		-2,480.00		-22,320.00		-900.00%		-29,760.00		-27,280.00		-2,480.00		-9.10%				8810 Suunnittelu- ja konsulttityöt		-24,800.00		-2,480.00		-22,320.00		-900.00%		-29,760.00		-27,280.00		-2,480.00		-9.10%

		Sijoitus- ja rahoitustoiminta		0		0		0		- 		0		-1.84		1.84		100.00%				Sijoitus- ja rahoitustoiminta		0		0		0		- 		0		-1.84		1.84		100.00%

		Kulut		0		0		0		-		0		-1.84		1.84		100.00%				Kulut		0		0		0		-		0		-1.84		1.84		100.00%

		Korkokulut		0		0		0		-		0		-1.84		1.84		100.00%				Korkokulut		0		0		0		-		0		-1.84		1.84		100.00%

		9490 Korkokulut ostoveloista		0		0		0		-		0		-1.84		1.84		100.00%				9490 Korkokulut ostoveloista		0		0		0		-		0		-1.84		1.84		100.00%

		Tilikauden tulos 		-133,162.95		-169,479.46		36,316.51		21.40%		-257,392.89		-305,471.15		48,078.26		15.70%				Tilikauden tulos 		25,129.02		-169,479.46		194,608.48		114.80%		-99,100.92		-305,471.15		206,370.23		67.60%

		Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 		-133,162.95		-169,479.46		36,316.51		21.40%		-257,392.89		-305,471.15		48,078.26		15.70%				Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 		25,129.02		-169,479.46		194,608.48		114.80%		-99,100.92		-305,471.15		206,370.23		67.60%



																						Tuloslaskelma

		Tuloslaskelma																				Hakuehdot		Piilota				ei huomioida sisäistä tuottoa!

		Hakuehdot		Piilota		Ei huomioida poistoja, eikä sisäistä tuottoa!																Päivämääräväli:		1.12.2019 - 31.12.2019

		Päivämääräväli:		1.12.2019 - 31.12.2019																		Laskentakohteet:		Kustannuspaikat,     695 Kiinteistötoiminta								-318,582.06		-217,172.93		kiint.toimintojen henk.kulut

		Laskentakohteet:		Kustannuspaikat,     693 Asuntopalvelu																		Tallenna raportti pikalinkiksi										-87,477.94

Tarja Toivanen: Tarja Toivanen:
tästä vähennetty sisäinen veloitus		-32,728.11		kiint.toimintojen muut kuin henk.kulut

				Kustannuspaikat,         694 Jäsenpalvelut, palvelupisteet																		Sulje kaikki

		Tallenna raportti pikalinkiksi																				Kopioi leikepöydälle

		Laajenna kaikki

		Kopioi leikepöydälle																				Aalto-yliopiston ylioppilaskunta		Jaksolta								Tilikauden alusta

																								1.12.2019 - 31.12.2019		1.12.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%		1.1.2019 - 31.12.2019		1.1.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%

		Aalto-yliopiston ylioppilaskunta		Jaksolta								Tilikauden alusta										Tuloslaskelma

				1.12.2019 - 31.12.2019		1.12.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%		1.1.2019 - 31.12.2019		1.1.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%				Varsinainen toiminta		-838.86		-8,451.89		7,613.03		90.10%		-115,069.81		-78,352.55		-36,717.26		-46.90%

		Tuloslaskelma																				Sisäiset veloitukset		29,049.12		0		29,049.12		-		29,049.12		0		29,049.12		-

		Varsinainen toiminta		-107,118.38		-183,584.82		76,466.44		41.70%		-362,840.93		-443,823.10		80,982.17		18.20%				3080 Hallinnon veloitus yksiköiltä		29,049.12		0		29,049.12		-		29,049.12		0		29,049.12		-

		Muut tuotot		1,268.02		1,190.75		77.27		6.50%		14,750.81		6,440.95		8,309.86		129.00%				Kulut		-29,887.98		-8,451.89		-21,436.09		-253.60%		-144,118.93		-78,352.55		-65,766.38		-83.90%

		Sisäiset veloitukset		74,882.82		0		74,882.82		-		74,882.82		0		74,882.82		-				Henkilöstökulut		-5,330.69		-4,774.85		-555.84		-11.60%		-62,596.41		-49,725.17		-12,871.24		-25.90%

		Kulut		-183,269.22		-184,775.57		1,506.35		0.80%		-452,474.56		-450,264.05		-2,210.51		-0.50%				Kuukausi- ja tuntipalkat		-3,466.37		-2,486.16		-980.21		-39.40%		-40,706.05		-30,894.54		-9,811.51		-31.80%

		Sijoitus- ja rahoitustoiminta		0		0		0		- 		0		-1.84		1.84		100.00%				5000 Kuukausipalkat		-2,298.88		-2,262.54		-36.34		-1.60%		-27,483.76		-27,143.16		-340.6		-1.30%

		Kulut		0		0		0		-		0		-1.84		1.84		100.00%				5010 Tuntipalkat		-1,167.49		-223.62		-943.87		-422.10%		-13,222.29		-3,751.38		-9,470.91		-252.50%

		Tilikauden tulos 		-107,118.38		-183,584.82		76,466.44		41.70%		-362,840.93		-443,824.94		80,984.01		18.20%				Lisät ja korvaukset		-549.43		-540.75		-8.68		-1.60%		-7,207.45		-7,355.16		147.71		2.00%

		Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 		-107,118.38		-183,584.82		76,466.44		41.70%		-362,840.93		-443,824.94		80,984.01		18.20%				5100 Ylityönlisät		0		0		0		-		-646.87		-891.8		244.93		27.50%

																						5110 Muut palkanlisät		-549.43		-540.75		-8.68		-1.60%		-6,560.58		-6,463.36		-97.22		-1.50%

																						Palkkiot		-230.34		-185.74		-44.6		-24.00%		-743.85		-336.68		-407.17		-120.90%

																						5200 Palkkiot		0		0		0		-		0		-150.94		150.94		100.00%

																						5205 Palkkiot linnanisännät		-68.27		-49.17		-19.1		-38.80%		-178.28		-49.17		-129.11		-262.60%

																						5206 Palkkiot asuntotoimikunta		-94.82		-136.57		41.75		30.60%		-94.82		-136.57		41.75		30.60%

																						5208 Luottamushenkilöpalkkio		-67.25		0		-67.25		-		-470.75		0		-470.75		-

																						Loma-ajan ja sosiaalipalkat		-249		-1,250.00		1,001.00		80.10%		-3,820.52		-3,420.28		-400.24		-11.70%

																						5310 Vuosilomakorvaukset		0		0		0		-		-960.83		-101.26		-859.57		-848.90%

																						5320 Lomarahat		0		0		0		-		-2,531.19		-2,069.02		-462.17		-22.30%

																						5330 Lomapalkkojen jaksotus		-249		-1,250.00		1,001.00		80.10%		-249		-1,250.00		1,001.00		80.10%

																						5350 Muut sosiaalipalkat		0		0		0		-		-79.5		0		-79.5		-

																						Henkilösivukulut		-750.69		-238.95		-511.74		-214.20%		-9,082.98		-6,811.78		-2,271.20		-33.30%

																						6130 Tyel-maksut		-1,025.81		-473.21		-552.6		-116.80%		-13,117.44		-9,971.83		-3,145.61		-31.50%

																						6140 Työntekijäin TEL-maksut		275.12		234.26		40.86		17.40%		4,034.46		3,160.05		874.41		27.70%

																						Muut henkilösivukulut		-84.86		-73.25		-11.61		-15.80%		-1,035.56		-906.73		-128.83		-14.20%

																						6300 Sosiaaliturvamaksut		-31.43		-26.03		-5.4		-20.70%		-400.22		-348.91		-51.31		-14.70%

																						6400 Tapaturmavakuutusmaksut		-23.34		-20.88		-2.46		-11.80%		-335.2		-264.93		-70.27		-26.50%

																						6410 Työttömyysvakuutusmaksut		-79.35		-81.92		2.57		3.10%		-1,039.01		-1,039.28		0.27		0.00%

																						6420 Työntekijöiden työttömyysvakuutusmaksut		51.41		57.51		-6.1		-10.60%		769.82		770.83		-1.01		-0.10%

																						6430 Ryhmähenkivakuutusmaksut		-2.15		-1.93		-0.22		-11.40%		-30.95		-24.44		-6.51		-26.60%

																						Muut kulut		-24,557.29		-3,677.04		-20,880.25		-567.90%		-81,522.52		-28,627.38		-52,895.14		-184.80%

																						Vapaaehtoiset henkilösivukulut		315.42		-793.62		1,109.04		139.70%		-4,587.74		-2,287.56		-2,300.18		-100.60%

																						7000 Henkilökunnan koulutus		-452.88		0		-452.88		-		-1,186.96		0		-1,186.96		-

																						7020 v.2020 HR:n käytössä! Henkilökunnan virkistys- ja harrastustoiminta		317.4		-603.11		920.51		152.60%		-2,419.18		-1,912.20		-506.98		-26.50%

																						7050 Työterveyshuolto		0		0		0		-		-100		0		-100		-

																						7070 v.2020 Henkilökunnan lounassetelit ja -lataukset (31.12.2019 asti myös hlöstön kahvit yms)		700.9		-190.51		891.41		467.90%		-241.24		-375.36		134.12		35.70%

																						7160 Lahjat henkilökunnalle		-250		0		-250		-		-360.36		0		-360.36		-

																						7170 Muut henkilösivukulut		0		0		0		-		-280		0		-280		-

																						Hallintopalvelut		-24,490.00		0		-24,490.00		-		-27,782.20		-103.92		-27,678.28		-

																						8380 Taloushallintopalvelut		-10,986.40		0		-10,986.40		-		-10,986.40		0		-10,986.40		-

																						8410 Laki ja konsultointipalvelut		-13,503.60		0		-13,503.60		-		-15,983.60		0		-15,983.60		-

																						8430 Muut hallintopalvelut		0		0		0		-		-812.2		0		-812.2		-

																						8440 Viranomaismaksut		0		0		0		-		0		-103.92		103.92		100.00%

																						Muut hallintokulut		-382.71		-1,468.86		1,086.15		73.90%		-36,147.42		-24,219.33		-11,928.09		-49.30%

																						8450 Kirjat ja lehdet		-192.2		-249.5		57.3		23.00%		-661.2		-909.47		248.27		27.30%

																						8470 ATK-kulut		0		-980.4		980.4		100.00%		-9,084.08		-5,809.68		-3,274.40		-56.40%

																						8480 Jäsenmaksut		0		0		0		-		-2,920.00		-2,920.00		0		0.00%

																						8500 Puhelinkulut		0		0		0		-		-33.75		0		-33.75		-

																						8566 Matkakulut		-129.92		-11.1		-118.82		-1070.50%		-260.59		-3,182.42		2,921.83		91.80%

																						8575 Kilometrikorvaukset		0		0		0		-		-43.43		-78.24		34.81		44.50%

																						8580 Autokulut, talousjohtaja		0		0		0		-		0		-12.5		12.5		100.00%

																						8590 Lahjat ja onnittelut		0		0		0		-		0		-2,860.20		2,860.20		100.00%

																						8600 Osallistumiskulut		0		-110		110		100.00%		0		-363.96		363.96		100.00%

																						8620 Toimistotarvikkeet		0		0		0		-		-31.22		-9.31		-21.91		-235.30%

																						8622 ÄLÄ KÄYTÄ Tapahtumatarvikkeet, KÄYTÄ TILIÄ 8644		0		0		0		-		0		0		0		-

																						8644 Tapahtumakulut (sis tapahtumatarvikkeet ja -tarjoilut)		0		-57.44		57.44		100.00%		0		-567.19		567.19		100.00%

																						8650 Kokouskulut		-7.9		-60.42		52.52		86.90%		-713.56		-475.84		-237.72		-50.00%

																						8660 Vapaaehtoisten koulutus		0		0		0		-		0		-793.6		793.6		100.00%

																						8670 Muut vieraat palvelut		-40.29		0		-40.29		-		-22,303.44		-6,102.94		-16,200.50		-265.50%

																						8680 Muut hallintokulut		-12.4		0		-12.4		-		-96.15		-133.98		37.83		28.20%

																						Korjaukset ja tarvikkeet		0		-1,414.56		1,414.56		100.00%		-13,005.16		-2,016.57		-10,988.59		-544.90%

																						8760 Kalustohankinnat ja tarvikkeet		0		-1,294.56		1,294.56		100.00%		-3,220.28		-1,582.23		-1,638.05		-103.50%

																						8770 Käyttötarvikkeet		0		-120		120		100.00%		-582.73		-288.27		-294.46		-102.10%

																						8810 Suunnittelu- ja konsulttityöt		0		0		0		-		-8,998.31		0		-8,998.31		-

																						8840 Muut vierailla suoritettavat työt		0		0		0		-		-203.84		-146.07		-57.77		-39.50%

																						Sijoitus- ja rahoitustoiminta		0		0		0		- 		-10.35		0		-10.35		- 

																						Kulut		0		0		0		-		-10.35		0		-10.35		-

																						Korkokulut		0		0		0		-		-10.35		0		-10.35		-

																						9490 Korkokulut ostoveloista		0		0		0		-		-0.35		0		-0.35		-

																						9610 Perimiskulut		0		0		0		-		-10		0		-10		-

																						Tilikauden tulos 		-838.86		-8,451.89		7,613.03		90.10%		-115,080.16		-78,352.55		-36,727.61		-46.90%

																						Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 		-838.86		-8,451.89		7,613.03		90.10%		-115,080.16		-78,352.55		-36,727.61		-46.90%





690

		Tuloslaskelma



		

690 Tukitoiminnot yht (ent. Talouststo yht)  1 EUR
						Kuukausi										Kumulatiivinen																Vuosi		Vuosi		Vuosi

								6.2020										1-6.2020																Ennuste		Budjetti		Edellinen vuosi Toteuma

								Toteuma				Budjetti		Edellinen vuosi Toteuma				Toteuma				Budjetti		%
Toteuma / 
Budjetti		
 Edellinen vuosi Toteuma				%
Toteuma / 
Edellinen vuosi Toteuma				Toteuma + 
Budjetti		1-12.2020		1-12.2019

								EUR		%		EUR		EUR		%		EUR		%		EUR		EUR		EUR		%		EUR		%		EUR		EUR		EUR		%

		

		VARSINAINEN TOIMINTA

		Varsinaisen toiminnan tuotot		Vuokrat		3010 - Laite- ja tarvikevuokrat																				-217

																										-217

				Muut tuotot		3058 - Kopio- ja postimaksutuotot								45				408								272				150.2				408				557

						3059 - Saadut korvaukset		13				4,167		5,167				4,156				25,000		16.6		25,289				16.4				29,156		50,000		57,967

						3060 - Muut tuotot								60				20								221				9.1				20				423

								13				4,167		5,272				4,584				25,000		18.3		25,781				17.8				29,584		50,000		58,948

				Sisäiset veloitukset		3080 - Hallinnon veloitus alv 0%		4,021						52,378				20,105								314,268				6.4				20,105				771,701

								4,021						52,378				20,105								314,268				6.4				20,105				771,701

								4,034				4,167		57,650				24,689				25,000		98.8		339,832				7.3				49,689		50,000		830,649

		Varsinaisen toiminnan kulut		Henkilöstökulut		Palkat ja palkkiot		19,238				22,127		22,558				102,935				132,763		77.5		114,194				90.1				235,698		265,525		219,972

						5000 - Kuukausipalkat		19,238				22,127		22,558				99,768				132,763		75.1		114,194				87.4				232,530		265,525		217,805

						5010 - Tuntipalkat												3,167																3,167				2,168

						Lisät ja korvaukset								2,228												13,237												26,676

						5110 - Muut palkanlisät								2,228												13,237												26,676

						Loma-ajan ja sosiaalipalkat		2,482				10,068		11,337				13,154				11,728		112.2		11,337				116.0				15,145		13,719		13,533

						5310 - Vuosilomakorvaukset						332						7,853				1,992		394.3										9,844		3,983		3,248

						5320 - Lomarahat		8,808				9,736		11,337				11,627				9,736		119.4		11,337				102.6				11,627		9,736		12,961

						5330 - Lomapalkkojen jaksotus		-6,326										-6,326																-6,326				-2,677

						Luontoisedut		40						795				200								4,770				4.2				200				5,030

						5420 - Autoedut								755												4,530												4,530

						5430 - Puhelinedut		40						40				200								240				83.5				200				500

						Luontoisetujen vastatili		-40						-795				-200								-4,770				4.2				-200				-5,030

						5990 - Luontoisetujen vastatili		-40						-795				-200								-4,770				4.2				-200				-5,030

						Henkilösivukulut		5,634				3,944		8,401				26,149				23,666		110.5		34,746				75.3				49,815		47,332		60,714

						6130 - Tyel-maksut		6,376				3,944		9,304				27,987				23,666		118.3		36,220				77.3				51,653		47,332		65,910

						6140 - Työntekijäin TEL-maksut		-2,163						-2,576				-9,219								-10,164				90.7				-9,219				-18,870

						6170 - Eläkkeet		1,421						1,674				7,380								8,690				84.9				7,380				13,675

						Muut henkilösivukulut		717				794		731				4,978				4,761		104.6		2,842				175.2				9,739		9,522		5,304

						6300 - Sosiaaliturvamaksut		376				312		284				1,643				1,871		87.8		1,105				148.6				3,514		3,742		2,063

						6400 - Tapaturmavakuutusmaksut		197				482		240				2,706				2,890		93.6		933				290.0				5,596		5,780		1,741

						6410 - Työttömyysvakuutusmaksut		476						738				2,076								2,871				72.3				2,076				5,358

						6420 - Työntekijöiden työttömyysvakuutusmaksut		-351						-554				-1,533								-2,153				71.2				-1,533				-4,019

						6430 - Ryhmähenkivakuutusmaksut		20						22				86								86				99.6				86				161

								28,072				36,933		45,256				147,215				172,917		85.1		176,356				83.5				310,396		336,098		326,200

				Muut kulut		Vapaaehtoiset henkilösivukulut		606				1,751		4,552				5,835				10,506		55.5		27,512				21.2				16,340		21,011		46,315

						7000 - Henkilökunnan koulutus						292						37				1,750		2.1										1,787		3,500		414

						7010 - Tiimipalaverit ja -virkistys + osallistumismaksut juhliin (tili tuli käyttöön v.2020)						100						178				600		29.7										778		1,200

						7020 - HR:n käytössä! Henkilökunnan virkistys- ja harrastustoiminta		50				146		937				1,127				875		128.8		4,181				27.0				2,002		1,750		4,620

						7040 - Siv.palv.miesten asunnot						625		988								3,750				5,185								3,750		7,500		9,736

						7050 - Työterveyshuolto		283				350		1,377				3,531				2,100		168.1		9,522				37.1				5,631		4,200		18,480

						7070 - Henkilökunnan lounassetelit ja -lataukset (31.12.2019 asti myös hlöstön kahvit yms)		273				51		1,250				890				306		291.4		8,214				10.8				1,196		611		12,323

						7110 - Kahvitarvikkeet/ hedelmät yms. (tili tuli käyttöön v.2020)						42										250												250		500

						7120 - Virikesetelit ja -lataukset (tili tuli käyttöön v.2020. Ennen sis.tiliin 7020)						115										688												688		1,375

						7160 - Lahjat henkilökunnalle						31						72				188		38.4		410				17.6				260		375		600

						7170 - Muut henkilösivukulut																																142

						Käyttö- ja huoltosopimukset																																500

						7340 - Muut käyttö- ja huoltopalvelut																																500

						Sähkö																				34												34

						7830 - Huonesähkö																				34												34

						Vakuutukset						446						5,099				2,675		190.6		3,417				149.2				7,774		5,350		5,240

						8000 - Irtaimistovakuutukset						75						753				450		167.4		854				88.2				1,203		900		854

						8020 - Vastuuvakuutukset						292						3,607				1,750		206.1		1,823				197.8				5,357		3,500		3,646

						8030 - Muut vakuutukset						29						265				175		151.5		265				100.0				440		350		265

						8040 - Matkustajavakuutus						50						474				300		158.0		475				99.8				774		600		475

						Vuokrat ja vastikkeet						5,000		4,811								30,000				28,866								30,000		60,000		57,732

						8050 - Huoneistovuokrat						5,000		4,811								30,000				28,866								30,000		60,000		57,732

						Hallintopalvelut		5,596				9,016		6,609				70,985				54,095		131.2		53,386				133.0				125,080		108,189		108,269

						8380 - Taloushallintopalvelut		5,596				5,833		5,984				45,189				35,000		129.1		32,276				140.0				80,189		70,000		67,571

						8390 - Tilintarkastuspalvelut						2,500						16,120				15,000		107.5		19,294				83.5				31,120		30,000		34,879

						8410 - Laki ja konsultointipalvelut						216						7,626				1,295		589.1										8,921		2,589		2,257

						8420 - Perintä- ja luottotietopalvelut						83						242				500		48.4		567				42.6				742		1,000		744

						8430 - Muut hallintopalvelut						333		624				1,557				2,000		77.8		1,249				124.7				3,557		4,000		2,712

						8440 - Viranomaismaksut						50						252				300		84.0										552		600		105

						Muut hallintokulut		1,811				3,383		3,984				33,594				20,299		165.5		30,610				109.7				53,892		40,597		65,541

						8450 - Kirjat ja lehdet		34				42		597				205				250		81.8		868				23.6				455		500		1,276

						8470 - ATK-kulut						42						1,108				250		443.4		1,045				106.0				1,358		500		1,045

						8480 - Jäsenmaksut						58						700				350		200.0		690				101.4				1,050		700		690

						8500 - Puhelinkulut		162				417		347				533				2,500		21.3		2,762				19.3				3,033		5,000		6,092

						8530 - Tietoverkkopalvelut						83						322				500		64.5		322				100.0				822		1,000		322

						8540 - Postikulut		18				208		117				353				1,250		28.3		916				38.6				1,603		2,500		1,842

						8557 - Paytrail-maksut		122										464																464

						8558 - Pankki- ja luottokorttiprovisiot		29				453		423				1,984				2,720		73.0		2,173				91.3				4,704		5,440		6,953

						8560 - Rahaliikenteen kulut		550				583		679				3,920				3,500		112.0		5,092				77.0				7,420		7,000		9,135

						8562 - Polttoainekulut								587												843												843

						8566 - Matkakulut						83		100				14				500		2.8		191				7.3				514		1,000		340

						8570 - Päivärahat 		647				138		445				5,737				829		692.5		3,218				178.3				6,566		1,657		6,127

						8575 - Kilometrikorvaukset						17						28				100		28.0										128		200

						8580 - Autokulut, talousjohtaja								434												5,362												9,874

						8590 - Lahjat ja onnittelut						50		184								300				401								300		600		923

						8595 - Ohjelmatoimistokulut		249										249																249

						8600 - Osallistumiskulut												250																250				160

						8620 - Toimistotarvikkeet						42										250				52								250		500		93

						8644 - Tapahtumakulut (sis tapahtumatarvikkeet ja -tarjoilut)						83		40				39				500		7.9		40				98.2				539		1,000		40

						8650 - Kokouskulut						250		-12				588				1,500		39.2		1,477				39.8				2,088		3,000		4,135

						8665 - Maksetut myyntiprovisiot																				0												0

						8670 - Muut vieraat palvelut						833		36				16,505				5,000		330.1		5,078				325.0				21,505		10,000		15,381

						8680 - Muut hallintokulut								7				265								78				339.8				265				270

						8692 - IT-laitehankinnat 												328																328

						Korjaukset ja tarvikkeet																				311												3,178

						8760 - Kalustohankinnat ja tarvikkeet																				14												14

						8810 - Suunnittelu- ja konsulttityöt																				298												3,125

						8840 - Muut vierailla suoritettavat työt																																40

								8,013				19,596		19,956				115,513				117,574		98.2		144,137				80.1				233,086		235,147		286,809

				Poistot ja arvonalentumiset		Suunnitelman mukaiset poistot																																3,077

						6870 - Poisto koneista ja kalustosta																																3,077

																																						3,077

								36,085				56,528		65,212				262,728				290,491		90.4		320,492				82.0				543,482		571,245		616,085

		VARSINAINEN TOIMINTA YHT.						-32,050				-52,362		-7,562				-238,039				-265,491		89.7		19,340				-1,230.8				-493,793		-521,245		214,564

		

		VARAINHANKINTA

		

		TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ						-32,050				-52,362		-7,562				-238,039				-265,491		89.7		19,340				-1,230.8				-493,793		-521,245		214,564

		

		SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA

		Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot		Korkotuotot		9170 - Korkotuotot myyntisaamisista																				439												463

						9250 - Muut korkotuotot																																0

																										439												463

																										439												463

		Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulut		Muut rahoituskulut		9490 - Korkokulut ostoveloista								29				17								29				59.0				17				32

						9550 - Muut korkokulut																				2												44

						9610 - Perimiskulut								52				62								950				6.5				62				1,622

														81				79								982				8.1				79				1,698

														81				79								982				8.1				79				1,698

		SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA YHT.												-81				-79								-543				14.6				-79				-1,235

		

		SATUNNAISET ERÄT

		

		

		TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ						-32,050				-52,362		-7,643				-238,118				-265,491		89.7		18,797				-1,266.8				-493,872		-521,245		213,329

		

		

		







AYY-P Oy kp 10

		AYY-Palvelu Oy

												EUR		EUR																				2019		2018

												-46,216.76		-68,251.05		TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 														Koko Yrppä				14,103.92		19,908.62

		Tuloslaskelma		Ei muutoksia helmikuun 2020 jälkeen																				Tuloslaskelma

		Hakuehdot		Piilota																				Hakuehdot		Piilota

		Päivämääräväli:		1.12.2019 - 31.12.2019																				Päivämääräväli:		1.12.2019 - 31.12.2019

		Laskentakohteet:		Otsikko , 10 AINO - lehti																				Laskentakohteet:		Otsikko , 10 AINO - lehti								-50,404.79		-74,613.33		Aino-lehden kulut

		Tallenna raportti pikalinkiksi																						Tallenna raportti pikalinkiksi

		Laajenna kaikki																						Sulje kaikki

		Kopioi leikepöydälle																						Kopioi leikepöydälle



		AYY-Palvelu Oy		Jaksolta								Tilikauden alusta												AYY-Palvelu Oy		Jaksolta								Tilikauden alusta

				1.12.2019 - 31.12.2019		1.12.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%		1.1.2019 - 31.12.2019		1.1.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%								1.12.2019 - 31.12.2019		1.12.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%		1.1.2019 - 31.12.2019		1.1.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%

		Tuloslaskelma																						Tuloslaskelma

		Myyntituotot		0.00		0.00		0.00		- 		4,804.03		8,254.03		-3,450.00		-41.80%						Myyntituotot		0		0		0		- 		4,804.03		8,254.03		-3,450.00		-41.80%

		Yleiset myyntitilit		0.00		0.00		0.00		-		4,804.03		8,254.03		-3,450.00		-41.80%						Yleiset myyntitilit		0		0		0		-		4,804.03		8,254.03		-3,450.00		-41.80%

		L I I K E V A I H T O 		0.00		0.00		0.00		- 		4,804.03		8,254.03		-3,450.00		-41.80%						3043 Ilmoitusmyynti, Aino-lehti, alv 24 %, 1.1.2013		0		0		0		-		4,804.03		8,254.03		-3,450.00		-41.80%

		BRUTTOTULOS 		0.00		0.00		0.00		- 		4,804.03		8,254.03		-3,450.00		-41.80%						L I I K E V A I H T O 		0		0		0		- 		4,804.03		8,254.03		-3,450.00		-41.80%

		Henkilöstökulut		0.00		-6,181.63		6,181.63		100.00%		-26,202.46		-51,044.74		24,842.28		48.70%						BRUTTOTULOS 		0		0		0		- 		4,804.03		8,254.03		-3,450.00		-41.80%

		Palkat ja palkkiot		0.00		-5,584.90		5,584.90		100.00%		-23,037.73		-43,391.79		20,354.06		46.90%						Henkilöstökulut		0		-6,181.63		6,181.63		100.00%		-26,202.46		-51,044.74		24,842.28		48.70%

		Henkilösivukulut		0.00		-596.73		596.73		100.00%		-3,164.73		-7,652.95		4,488.22		58.60%						Palkat ja palkkiot		0		-5,584.90		5,584.90		100.00%		-23,037.73		-43,391.79		20,354.06		46.90%

		Liiketoiminnan muut kulut		-382.80		-1,910.57		1,527.77		80.00%		-24,818.33		-25,460.34		642.01		2.50%						Työntekijöiden palkat ja palkkiot		0		-5,584.90		5,584.90		100.00%		-23,037.73		-43,391.79		20,354.06		46.90%

		Vapaaehtoiset henkilösivukulut		-328.00		0.00		-328		-		-194.40		0.00		-194.40		-						Työssäoloajan normaalipalkat		0		-2,864.90		2,864.90		100.00%		-13,155.96		-34,378.80		21,222.84		61.70%

		Myyntikulut		0		0		0		-		-616		-1,891.75		1,275.75		67.40%						5000 Työntekijäpalkat		0		-2,864.90		2,864.90		100.00%		-13,155.96		-34,378.80		21,222.84		61.70%

		Muut hallintokulut		-54.8		-1,910.57		1,855.77		97.10%		-24,007.93		-23,568.59		-439.34		-1.90%						Lisät ja korvaukset		0		-2,720.00		2,720.00		100.00%		-5,590.00		-7,260.00		1,670.00		23.00%

		L I I K E V O I T T O ( - T A P P I O ) 		-382.80		-8,092.20		7,709.40		95.30%		-46,216.76		-68,251.05		22,034.29		32.30%						5130 Muut ennakonpidätyksen alaiset korvaukset		0		-2,720.00		2,720.00		100.00%		-5,590.00		-7,260.00		1,670.00		23.00%

		TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 		-382.80		-8,092.20		7,709.40		95.30%		-46,216.76		-68,251.05		22,034.29		32.30%						Loma-ajan ja sosiaalipalkat		0		0		0		-		-4,291.77		-1,752.99		-2,538.78		-144.80%

		TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 		-382.80		-8,092.20		7,709.40		95.30%		-46,216.76		-68,251.05		22,034.29		32.30%						5310 Vuosilomakorvaukset		0		0		0		-		-3,989.84		-320.53		-3,669.31		-1144.80%

																								5320 Lomaltapaluurahat		0		0		0		-		-301.93		-1,432.46		1,130.53		78.90%

																								Henkilösivukulut		0		-596.73		596.73		100.00%		-3,164.73		-7,652.95		4,488.22		58.60%

																								Eläkekulut		0		-542.88		542.88		100.00%		-2,751.50		-6,960.62		4,209.12		60.50%

																								Eläkevakuutusmaksut		0		-542.88		542.88		100.00%		-2,751.50		-6,960.62		4,209.12		60.50%

																								6130 TyEL-maksut		0		-724.81		724.81		100.00%		-3,929.25		-9,255.09		5,325.84		57.50%

																								6140 Työntekijäin TyEL-maksut		0		181.93		-181.93		-100.00%		1,177.75		2,294.47		-1,116.72		-48.70%

																								Muut henkilösivukulut		0		-53.85		53.85		100.00%		-413.23		-692.33		279.1		40.30%

																								Sosiaaliturvamaksut		0		-24.63		24.63		100.00%		-125.87		-310.65		184.78		59.50%

																								6300 Sosiaaliturvamaksut		0		-24.63		24.63		100.00%		-125.87		-310.65		184.78		59.50%

																								Pakolliset vakuutusmaksut		0		-29.22		29.22		100.00%		-287.36		-381.68		94.32		24.70%

																								6400 Tapaturmavakuutusmaksut		0		-8.59		8.59		100.00%		-178.7		-109.7		-69		-62.90%

																								6410 Työttömyysvakuutusmaksut		0		-73.05		73.05		100.00%		-354.45		-932.79		578.34		62.00%

																								6420 Työntekijöiden työttömyysvakuutusmaksut		0		54.43		-54.43		-100.00%		261.72		686.48		-424.76		-61.90%

																								6430 Ryhmähenkivakuutusmaksut		0		-2.01		2.01		100.00%		-15.93		-25.67		9.74		37.90%

																								Liiketoiminnan muut kulut		-382.8		-1,910.57		1,527.77		80.00%		-24,818.33		-25,460.34		642.01		2.50%

																								Vapaaehtoiset henkilösivukulut		-328		0		-328		-		-194.4		0		-194.4		-

																								7020 Virkistys- ja harrastustoiminta		-150		0		-150		-		-150		0		-150		-

																								7070 Henkilökunnan ruokailu / lounassetelit		-178		0		-178		-		-44.4		0		-44.4		-

																								Myyntikulut		0		0		0		-		-616		-1,891.75		1,275.75		67.40%

																								8000 Maksetut myyntiprovisiot		0		0		0		-		-616		-1,891.75		1,275.75		67.40%

																								Muut hallintokulut		-54.8		-1,910.57		1,855.77		97.10%		-24,007.93		-23,568.59		-439.34		-1.90%

																								8540 Posti- ja lähettikulut		-34.8		-311.57		276.77		88.80%		-950.67		-1,187.76		237.09		20.00%

																								8631 Aino-lehden painatuskulut		0		0		0		-		-5,969.70		-13,534.34		7,564.64		55.90%

																								8632 Muut vieraat palvelut		0		-1,500.00		1,500.00		100.00%		-1,500.00		-5,244.39		3,744.39		71.40%

																								8633 Aino-lehti, muut kulut		0		-99		99		100.00%		-15,567.56		-3,602.10		-11,965.46		-332.20%

																								8650 Kokous- ja neuvottelukulut		-20		0		-20		-		-20		0		-20		-

																								L I I K E V O I T T O ( - T A P P I O ) 		-382.8		-8,092.20		7,709.40		95.30%		-46,216.76		-68,251.05		22,034.29		32.30%

																								TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 		-382.8		-8,092.20		7,709.40		95.30%		-46,216.76		-68,251.05		22,034.29		32.30%

																								TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 		-382.8		-8,092.20		7,709.40		95.30%		-46,216.76		-68,251.05		22,034.29		32.30%

																								Tuloslaskelma

																								Hakuehdot		Piilota

																								Päivämääräväli:		1.12.2019 - 31.12.2019

																								Laskentakohteet:		Kustannuspaikat,         103 Yritysyhteistyö

																								Tallenna raportti pikalinkiksi

																								Laajenna kaikki

																								Kopioi leikepöydälle

																								Aalto-yliopiston ylioppilaskunta		Jaksolta								Tilikauden alusta

																										1.12.2019 - 31.12.2019		1.12.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%		1.1.2019 - 31.12.2019		1.1.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%

																								Tuloslaskelma

																								Varsinainen toiminta		7,810.49		-3,620.66		11,431.15		315.70%		9,915.89		13,546.34		-3,630.45		-26.80%

																								Muut tuotot		14,625.00		1,060.00		13,565.00		1279.70%		81,275.00		92,812.00		-11,537.00		-12.40%

																								Kulut		-6,814.51		-4,680.66		-2,133.85		-45.60%		-71,359.11		-79,265.66		7,906.55		10.00%

																								Tilikauden tulos 		7,810.49		-3,620.66		11,431.15		315.70%		9,915.89		13,546.34		-3,630.45		-26.80%

																								Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 		7,810.49		-3,620.66		11,431.15		315.70%		9,915.89		13,546.34		-3,630.45		-26.80%





AYY-P Oy kp 30

		AYY-Palvelu Oy

												EUR		EUR

												275,205.46		47,106.89		TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 

												537,136.18		218,655.38		BRUTTOTULOS 

		Tuloslaskelma																				Tuloslaskelma

		Hakuehdot		Piilota																		Hakuehdot		Piilota

		Päivämääräväli:		1.12.2019 - 31.12.2019																		Päivämääräväli:		1.12.2019 - 31.12.2019

		Laskentakohteet:		Otsikko , 30 Isännöinti																		Laskentakohteet:		Otsikko , 30 Isännöinti

		Tallenna raportti pikalinkiksi		Lomapalkkavarauksen muutos on kirjattu ilman kp:ta. Kulu ei näy tässä.																		Tallenna raportti pikalinkiksi

		Laajenna kaikki		Vuoden 2018 varauksen purku + vuoden 2019 varaus = 12.598,32 euroa (ei siis näy tällä raportilla).																		Sulje kaikki

		Kopioi leikepöydälle																				Kopioi leikepöydälle



		AYY-Palvelu Oy		Jaksolta								Tilikauden alusta										AYY-Palvelu Oy		Jaksolta								Tilikauden alusta

				1.12.2019 - 31.12.2019		1.12.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%		1.1.2019 - 31.12.2019		1.1.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%						1.12.2019 - 31.12.2019		1.12.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%		1.1.2019 - 31.12.2019		1.1.2018 - 31.12.2018		Muutos		Muutos-%

		Tuloslaskelma																				Tuloslaskelma

		Myyntituotot		313,308.60		17,408.38		295,900.22		1699.80%		537,136.18		218,655.38		318,480.80		145.70%				Myyntituotot		313,308.60		17,408.38		295,900.22		1699.80%		537,136.18		218,655.38		318,480.80		145.70%

		Yleiset myyntitilit		313,308.60		17,408.38		295,900.22		1699.80%		537,136.18		218,655.38		318,480.80		145.70%				Yleiset myyntitilit		313,308.60		17,408.38		295,900.22		1699.80%		537,136.18		218,655.38		318,480.80		145.70%

		L I I K E V A I H T O 		313,308.60		17,408.38		295,900.22		1699.80%		537,136.18		218,655.38		318,480.80		145.70%				3051 Isännöintipalvelut, konsernin sisäinen		294,487.63		17,408.38		277,079.25		1591.60%		518,315.21		218,655.38		299,659.83		137.00%

		BRUTTOTULOS 		313,308.60		17,408.38		295,900.22		1699.80%		537,136.18		218,655.38		318,480.80		145.70%				3052 Rakennuttamispalvelut, konsernin sisäinen		18,820.97		0		18,820.97		-		18,820.97		0		18,820.97		-

		Henkilöstökulut		-28,344.52		-15,951.80		-12,392.72		-77.70%		-255,985.65		-167,447.76		-88,537.89		-52.90%				L I I K E V A I H T O 		313,308.60		17,408.38		295,900.22		1699.80%		537,136.18		218,655.38		318,480.80		145.70%

		Palkat ja palkkiot		-23,124.21		-13,282.40		-9,841.81		-74.10%		-211,785.53		-138,295.09		-73,490.44		-53.10%				BRUTTOTULOS 		313,308.60		17,408.38		295,900.22		1699.80%		537,136.18		218,655.38		318,480.80		145.70%

		Henkilösivukulut		-5,220.31		-2,669.40		-2,550.91		-95.60%		-44,200.12		-29,152.67		-15,047.45		-51.60%				Henkilöstökulut		-28,344.52		-15,951.80		-12,392.72		-77.70%		-255,985.65		-167,447.76		-88,537.89		-52.90%

		Liiketoiminnan muut kulut		-5,176.93		-3,020.07		-2,156.86		-71.40%		-5,945.05		-4,104.44		-1,840.61		-44.80%				Palkat ja palkkiot		-23,124.21		-13,282.40		-9,841.81		-74.10%		-211,785.53		-138,295.09		-73,490.44		-53.10%

		Vapaaehtoiset henkilösivukulut		-4,944.90		-2,931.45		-2,013.45		-68.70%		-2,910.86		-1,369.37		-1,541.49		-112.60%				Työntekijöiden palkat ja palkkiot		-23,164.21		-13,282.40		-9,881.81		-74.40%		-211,910.81		-138,295.09		-73,615.72		-53.20%

		Matkakulut		-232.03		-88.62		-143.41		-161.80%		-1,176.66		-919.05		-257.61		-28.00%				Työssäoloajan normaalipalkat		-23,170.02		-13,282.40		-9,887.62		-74.40%		-186,486.13		-126,631.42		-59,854.71		-47.30%

		Hallintopalvelut		0		0		0		-		0.00		-438.60		438.60		100.00%				5000 Työntekijäpalkat		-22,296.10		-13,282.40		-9,013.70		-67.90%		-185,612.21		-126,631.42		-58,980.79		-46.60%

		Muut hallintokulut		0.00		0.00		0.00		-		-1,857.53		-1,377.42		-480.11		-34.90%				5020 Tuntipalkat		-873.92		0		-873.92		-		-873.92		0		-873.92		-

		L I I K E V O I T T O ( - T A P P I O ) 		279,787.15		-1,563.49		281,350.64		- 		275,205.48		47,103.18		228,102.30		484.30%				Loma-ajan ja sosiaalipalkat		-1,192.47		0		-1,192.47		-		-39,436.43		-18,762.67		-20,673.76		-110.20%

		Rahoitustuotot ja -kulut		0.00		0.00		0.00		- 		-0.02		3.71		-3.73		-100.50%				5320 Lomaltapaluurahat		0		0		0		-		-7,725.40		-6,473.84		-1,251.56		-19.30%

		Muut korko- ja rahoitustuotot		0		0		0		-		0		3.71		-3.71		-100.00%				5340 Sairausajan ja vanhempainvapaan palkat		-1,192.47		0		-1,192.47		-		-31,711.03		-12,288.83		-19,422.20		-158.00%

		Korkokulut ja muut rahoituskulut		0.00		0.00		0.00		-		-0.02		0.00		-0.02		-				Luontoisedut		-40		0		-40		-		-125.28		0		-125.28		-

		TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 		279,787.15		-1,563.49		281,350.64		- 		275,205.46		47,106.89		228,098.57		484.20%				5430 Puhelinedut		-40		0		-40		-		-125.28		0		-125.28		-

		TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 		279,787.15		-1,563.49		281,350.64		- 		275,205.46		47,106.89		228,098.57		484.20%				Saadut korvaukset palkoista		1,238.28		0		1,238.28		-		14,137.03		7,099.00		7,038.03		99.10%

																						5470 Saadut sairausvakuutuskorvaukset		1,238.28		0		1,238.28		-		14,137.03		7,099.00		7,038.03		99.10%

																						Luontoisetujen vastatili		40		0		40		-		125.28		0		125.28		-

																						5990 Luontoisetujen vastatili		40		0		40		-		125.28		0		125.28		-

																						Henkilösivukulut		-5,220.31		-2,669.40		-2,550.91		-95.60%		-44,200.12		-29,152.67		-15,047.45		-51.60%

																						Eläkekulut		-4,202.13		-2,419.70		-1,782.43		-73.70%		-38,784.64		-26,419.23		-12,365.41		-46.80%

																						Eläkevakuutusmaksut		-4,202.13		-2,419.70		-1,782.43		-73.70%		-38,784.64		-26,419.23		-12,365.41		-46.80%

																						6130 TyEL-maksut		-5,929.20		-3,360.45		-2,568.75		-76.40%		-54,873.51		-36,784.68		-18,088.83		-49.20%

																						6140 Työntekijäin TyEL-maksut		1,727.07		940.75		786.32		83.60%		16,088.87		10,365.45		5,723.42		55.20%

																						Muut henkilösivukulut		-1,018.18		-249.7		-768.48		-307.80%		-5,415.48		-2,733.44		-2,682.04		-98.10%

																						Sosiaaliturvamaksut		-181.15		-114.23		-66.92		-58.60%		-1,622.63		-1,250.40		-372.23		-29.80%

																						6300 Sosiaaliturvamaksut		-181.15		-114.23		-66.92		-58.60%		-1,622.63		-1,250.40		-372.23		-29.80%

																						Pakolliset vakuutusmaksut		-837.03		-135.47		-701.56		-517.90%		-3,792.85		-1,483.04		-2,309.81		-155.70%

																						6400 Tapaturmavakuutusmaksut		-713.86		-39.84		-674.02		-1691.80%		-2,483.49		-436.12		-2,047.37		-469.50%

																						6410 Työttömyysvakuutusmaksut		-470.57		-338.7		-131.87		-38.90%		-4,525.49		-3,707.58		-817.91		-22.10%

																						6420 Työntekijöiden työttömyysvakuutusmaksut		363.86		252.37		111.49		44.20%		3,388.56		2,762.48		626.08		22.70%

																						6430 Ryhmähenkivakuutusmaksut		-16.46		-9.3		-7.16		-77.00%		-172.43		-101.82		-70.61		-69.30%

																						Liiketoiminnan muut kulut		-5,176.93		-3,020.07		-2,156.86		-71.40%		-5,945.05		-4,104.44		-1,840.61		-44.80%

																						Vapaaehtoiset henkilösivukulut		-4,944.90		-2,931.45		-2,013.45		-68.70%		-2,910.86		-1,369.37		-1,541.49		-112.60%

																						7000 Henkilökunnan koulutus		0		0		0		-		-435		-74.8		-360.2		-481.60%

																						7020 Virkistys- ja harrastustoiminta		-1,225.00		-550		-675		-122.70%		-1,225.00		-550		-675		-122.70%

																						7050 Työterveyshuolto		0		0		0		-		0		-100		100		100.00%

																						7070 Henkilökunnan ruokailu / lounassetelit		-3,719.90		-2,381.45		-1,338.45		-56.20%		-1,050.86		-644.57		-406.29		-63.00%

																						7170 Muut henkilösivukulut		0		0		0		-		-200		0		-200		-

																						Matkakulut		-232.03		-88.62		-143.41		-161.80%		-1,176.66		-919.05		-257.61		-28.00%

																						7870 Kilometrikorvaukset		-232.03		-88.62		-143.41		-161.80%		-1,176.66		-919.05		-257.61		-28.00%

																						Hallintopalvelut		0		0		0		-		0		-438.6		438.6		100.00%

																						8380 Taloushallintopalvelut		0		0		0		-		0		-438.6		438.6		100.00%

																						Muut hallintokulut		0		0		0		-		-1,857.53		-1,377.42		-480.11		-34.90%

																						8570 Pyöristyserot		0		0		0		-		0.07		0		0.07		-

																						8632 Muut vieraat palvelut		0		0		0		-		-1,857.60		-1,375.00		-482.6		-35.10%

																						8680 Muut hallintokulut		0		0		0		-		0		-2.42		2.42		100.00%

																						L I I K E V O I T T O ( - T A P P I O ) 		279,787.15		-1,563.49		281,350.64		- 		275,205.48		47,103.18		228,102.30		484.30%

																						Rahoitustuotot ja -kulut		0		0		0		- 		-0.02		3.71		-3.73		-100.50%

																						Muut korko- ja rahoitustuotot		0		0		0		-		0		3.71		-3.71		-100.00%

																						Muilta		0		0		0		-		0		3.71		-3.71		-100.00%

																						9170 Korkotuotot myyntisaamisista		0		0		0		-		0		3.71		-3.71		-100.00%

																						Korkokulut ja muut rahoituskulut		0		0		0		-		-0.02		0		-0.02		-

																						Muille		0		0		0		-		-0.02		0		-0.02		-

																						9550 Muut korkokulut		0		0		0		-		-0.02		0		-0.02		-

																						TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 		279,787.15		-1,563.49		281,350.64		- 		275,205.46		47,106.89		228,098.57		484.20%

																						TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 		279,787.15		-1,563.49		281,350.64		- 		275,205.46		47,106.89		228,098.57		484.20%





Netvisor kp 103

		AYY

		Tämä raportti on vain tiedoksi!										EUR		EUR

												-6,133.87		30,002.72

		Tuloslaskelma

		Hakuehdot		Piilota

		Päivämääräväli:		1.6.2018 - 30.6.2018

		Laskentakohteet:		Kustannuspaikat,         103 Yritysyhteistyö

		Tallenna raportti pikalinkiksi

		Laajenna kaikki

		Kopioi leikepöydälle



		Aalto-yliopiston ylioppilaskunta		Jaksolta								Tilikauden alusta

				1.6.2018 - 30.6.2018		1.6.2017 - 30.6.2017		Muutos		Muutos-%		1.1.2018 - 30.6.2018		1.1.2017 - 30.6.2017		Muutos		Muutos-%

		Tuloslaskelma

		Varsinainen toiminta		-4,107.74		12,783.82		-16,891.56		-132.10%		-6,133.87		30,002.72		-36,136.59		-120.40%

		Muut tuotot		1,050.00		17,850.00		-16,800.00		-94.10%		18,550.00		47,775.00		-29,225.00		-61.20%

		Kulut		-5,157.74		-5,066.18		-91.56		-1.80%		-24,683.87		-17,772.28		-6,911.59		-38.90%

		Tilikauden tulos 		-4,107.74		12,783.82		-16,891.56		-132.10%		-6,133.87		30,002.72		-36,136.59		-120.40%

		Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 		-4,107.74		12,783.82		-16,891.56		-132.10%		-6,133.87		30,002.72		-36,136.59		-120.40%





Vuotuiset tapahtumat

		Tuloslaskelma

		Hakuehdot		Piilota

		Päivämääräväli:		1.6.2019 - 30.6.2019

		Laskentakohteet:		Kustannuspaikat,         312 Vuosijuhla

				Kustannuspaikat,                 320 Aalto Open Air

				Kustannuspaikat,                 323 Aalto Afterparty

				Kustannuspaikat,                 324 Projektit

				Kustannuspaikat,                 341 Liikuntatapahtumat

				Kustannuspaikat,                 360 Teekkaritapahtumat

				Kustannuspaikat,                 349 Jämeränjälki

				Kustannuspaikat,                 352 Gravitaatio

				Kustannuspaikat,                 353 Dipolin Wappu

				Kustannuspaikat,                 354 Lakinlaskijaiset

				Kustannuspaikat,                 355 Wappuviikko

				Kustannuspaikat,                 366 Suunnistukset

				Kustannuspaikat,                 367 Otatarhan ajot

				Kustannuspaikat,                 368 Polinappro

				Kustannuspaikat,                 369 Perinnejuhlaviikko

				Kustannuspaikat,                 317 Ulkopelit

				Kustannuspaikat,                 318 Aaltotapahtumat

		Tallenna raportti pikalinkiksi

		Laajenna kaikki

		Kopioi leikepöydälle

		Aalto-yliopiston ylioppilaskunta		Jaksolta								Tilikauden alusta

				1.6.2019 - 30.6.2019		1.6.2018 - 30.6.2018		Muutos		Muutos-%		1.1.2019 - 30.6.2019		1.1.2018 - 30.6.2018		Muutos		Muutos-%

		Tuloslaskelma

		Varsinainen toiminta		-18,553.25		5,961.82		-24,515.07		-411.20%		-10,142.28		-8,107.02		-2,035.26		-25.10%

		Muut tuotot		1,705.00		8,285.00		-6,580.00		-79.40%		83,313.94		71,926.36		11,387.58		15.80%

		Kulut		-20,258.25		-2,323.18		-17,935.07		-772.00%		-93,456.22		-80,033.38		-13,422.84		-16.80%

		Sijoitus- ja rahoitustoiminta		-46		-14.11		-31.89		-226.00%		-46		-18.62		-27.38		-147.00%

		Kulut		-46		-14.11		-31.89		-226.00%		-46		-18.62		-27.38		-147.00%

		Tilikauden tulos 		-18,599.25		5,947.71		-24,546.96		-412.70%		-10,188.28		-8,125.64		-2,062.64		-25.40%

		Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 		-18,599.25		5,947.71		-24,546.96		-412.70%		-10,188.28		-8,125.64		-2,062.64		-25.40%





Aavan tapahtumat

		Tuloslaskelma

		Hakuehdot		Piilota

		Päivämääräväli:		1.6.2019 - 30.6.2019

		Laskentakohteet:		Kustannuspaikat,             315 Aava

				Kustannuspaikat,             316 Vuosijuhlatoimikunta

				Kustannuspaikat,             309 After Afterparty toimikunta

				Kustannuspaikat,             311 Ulkopelitoimikunta

				Kustannuspaikat,             343 Liikuntatoimikunta v.2019

				Kustannuspaikat,             344 Viestintätoimikunta v.2019

		Tallenna raportti pikalinkiksi

		Laajenna kaikki

		Kopioi leikepöydälle

		Aalto-yliopiston ylioppilaskunta		Jaksolta								Tilikauden alusta

				1.6.2019 - 30.6.2019		1.6.2018 - 30.6.2018		Muutos		Muutos-%		1.1.2019 - 30.6.2019		1.1.2018 - 30.6.2018		Muutos		Muutos-%

		Tuloslaskelma

		Varsinainen toiminta		-885.89		-76.47		-809.42		-1058.50%		-3,395.45		-4,967.53		1,572.08		31.60%

		Muut tuotot		0		0		0		-		999		17.69		981.31		5547.30%

		Kulut		-885.89		-76.47		-809.42		-1058.50%		-4,394.45		-4,985.22		590.77		11.90%

		Tilikauden tulos 		-885.89		-76.47		-809.42		-1058.50%		-3,395.45		-4,967.53		1,572.08		31.60%

		Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 		-885.89		-76.47		-809.42		-1058.50%		-3,395.45		-4,967.53		1,572.08		31.60%





Teekkaritapahtumat

		uloslaskelma

		Hakuehdot		Piilota

		Päivämääräväli:		1.6.2019 - 30.6.2019

		Laskentakohteet:		Kustannuspaikat,             350 Teekkarijaosto

				Kustannuspaikat,             351 Juhlatoimikunta

				Kustannuspaikat,             356 Lukkaritoimikunta

				Kustannuspaikat,             357 Fuksitoimikunta

				Kustannuspaikat,             358 Isännistö ja emännistö

				Kustannuspaikat,             359 Isohenkilötoiminta

				Kustannuspaikat,             364 KV-toimikunta

				Kustannuspaikat,             365 HVTMK

				Kustannuspaikat,             370 TPJ toimikunta

		Tallenna raportti pikalinkiksi

		Laajenna kaikki

		Kopioi leikepöydälle

		Aalto-yliopiston ylioppilaskunta		Jaksolta								Tilikauden alusta

				1.6.2019 - 30.6.2019		1.6.2018 - 30.6.2018		Muutos		Muutos-%		1.1.2019 - 30.6.2019		1.1.2018 - 30.6.2018		Muutos		Muutos-%

		Tuloslaskelma

		Varsinainen toiminta		-2,525.94		-56.97		-2,468.97		-4333.80%		-16,102.15		-17,794.83		1,692.68		9.50%

		Muut tuotot		1,156.44		172		984.44		572.30%		4,724.69		2,110.00		2,614.69		123.90%

		Kulut		-3,682.38		-228.97		-3,453.41		-1508.20%		-20,826.84		-19,904.83		-922.01		-4.60%

		Tilikauden tulos 		-2,525.94		-56.97		-2,468.97		-4333.80%		-16,102.15		-17,794.83		1,692.68		9.50%

		Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 		-2,525.94		-56.97		-2,468.97		-4333.80%		-16,102.15		-17,794.83		1,692.68		9.50%





yht veto kuva

						TAMMI-SYYSKUU/ JAN-SEP 2020



				YHTEENVETO/ SUMMARY

						TOT		TOTQ3		BUD		TOT20		TOT				BUD2018		BUD21		BUD2019

						01-09/2020		%Δ		01-09/2020		%Δ		01-09/2019				2021		%Δ		2020

						EUR		BUDQ3		EUR		TOT19		EUR				EUR		BUD20		EUR						KOMMENTIT

				Varainhankinta YHTEENSÄ		1,779,456		97%		1,828,839		101%		1,759,462				2,467,276		99%		2,439,000				Fund raising TOTAL		optimistinen budjetti		Tällä rivillä on erilainen conditional formatting kuin muilla sivuilla

				Hallinnolliset YHTEENSÄ		-371,931		77%		-480,840		71%		-526,058				-632,405		101%		-640,620				Admin costs TOTAL

				Vaikuttaminen YHTEENSÄ		-131,818		83%		-157,897		90%		-146,975				-211,702		100%		-211,062				Advocacy TOTAL

				Yhteisötoiminta YHTEENSÄ		-172,845		51%		-341,478		65%		-266,962				-356,380		113%		-402,600				Community TOTAL

				Viestintä YHTEENSÄ		-152,395		113%		-135,216		131%		-116,190				-239,691		75%		-178,921				Communications TOTAL		kulut tulevat epätasaisesti ja bud on laadittu tasaisesti?

				Palvelutoiminta YHTEENSÄ		-349,065		105%		-333,173		134%		-261,162				-355,598		124%		-439,414				Member services TOTAL		Servin mökki yms.

				Tukitoiminta YHTEENSÄ		-459,729		98%		-467,243		88%		-520,163				-671,500		95%		-640,756				Support functions TOTAL		Tuplamiehitys keväällä

				YHTEENSÄ		141,673		-163%		-87,009		-182%		-78,047				0		-15546196%		-74,373				TOTAL

				Kiina yhteistyön

				tuotot		0				0				25												Näitä ei ole kaavoitettu. Piilota rivit?

				kulut		0				-3				-3												Näitä ei ole kaavoitettu. Piilota rivit?

						0				-3				22







TOT, BUD VERTAILU



TOT	01-09/2020	EUR	Hallinnolliset YHTEENSÄ	Vaikuttaminen YHTEENSÄ	Yhteisötoiminta YHTEENSÄ	Viestintä YHTEENSÄ	Palvelutoiminta YHTEENSÄ	Tukitoiminta YHTEENSÄ	-371930.67000000004	-131818.42000000001	-172845.02000000002	-152395.20000000001	-349064.58999999997	-459728.59999999992	BUD	01-09/2020	EUR	Hallinnolliset YHTEENSÄ	Vaikuttaminen YHTEENSÄ	Yhteisötoiminta YHTEENSÄ	Viestintä YHTEENSÄ	Palvelutoiminta YHTEENSÄ	Tukitoiminta YHTEENSÄ	-480840	-157896.5	-341478	-135216.375	-333173.375	-467242.75	TOT	01-09/2019	EUR	Hallinnolliset YHTEENSÄ	Vaikuttaminen YHTEENSÄ	Yhteisötoiminta YHTEENSÄ	Viestintä YHTEENSÄ	Palvelutoiminta YHTEENSÄ	Tukitoiminta YHTEENSÄ	-526057.9	-146974.56	-266961.93000000005	-116189.57	-261162.47	-520162.85000000003	TOTQ3	%Δ	BUDQ3	Hallinnolliset YHTEENSÄ	Vaikuttaminen YHTEENSÄ	Yhteisötoiminta YHTEENSÄ	Viestintä YHTEENSÄ	Palvelutoiminta YHTEENSÄ	Tukitoiminta YHTEENSÄ	0.77350193411529833	0.83484067094584113	0.50616736656534245	1.1270469275633221	1.0476965333739527	0.98391810252807543	TOT20	%Δ	TOT19	Hallinnolliset YHTEENSÄ	Vaikuttaminen YHTEENSÄ	Yhteisötoiminta YHTEENSÄ	Viestintä YHTEENSÄ	Palvelutoiminta YHTEENSÄ	Tukitoiminta YHTEENSÄ	0.70701470313438886	0.89687916058398143	0.64745194193044675	1.3116082622562422	1.3365802138415981	0.88381667395124408	









tp veloitus

																																Isännöinnin tuotto

																																52.378 * 12 kk AYY kk muistio		Tukitoiminta veloittaa AYY kiint kpt

																																324.291 AYY-P Oy kk laskut		AYY-P Oy veloittaa Koyt

																																102.696 tp muistio		AYY-Palvelu veloittaa AYY:tä

																																1055523		euroa





AYY sis veloitukset

				AALTO-YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

				Sisäiset veloitukset 2019

				Veloitettava palvelu		€/v		€/3kk		€/kk		Veloitettava		Kp		Veloittaja		Kp		veloituksen perusteet		veloituksen muoto		m2		€/m2

				Kiinteistöt

				Toimistovuokra		105,000		26,250		8,750		hallinto kp 112		112		AYY		643		toimistotilat 600 m2		muistio		600		14.58

				Toimistovuokra		57,730		14,433		4,811		tukitoiminnot kp 690		690				643		toimistotilat 330 m2		muistio		330		14.58



				Isännöinti&talous		420,000		105,000		35,000		Teekkarikylä		500		Tukitoiminta		690		isännöinti ja talouspalvelu 		muistio		36251		0.97

				Isännöinti&talous		33,167		8,292		2,764		JMT 6		508		Tukitoiminta		690		isännöinti ja talouspalvelu 		muistio		3071		0.90

				Isännöinti&talous		69,360		17,340		5,780		Otaranta		580		Tukitoiminta		690		Kiinteistön asuntomäärä 		muistio		6513		0.89

				Isännöinti&talous		38,400		9,600		3,200		Ossin linna		506		Tukitoiminta		690		Kiinteistön asuntomäärä 		muistio		3382		0.95

				Isännöinti&talous		27,600		6,900		2,300		Heinävaara		518		Tukitoiminta		690		Kiinteistön asuntomäärä 		muistio		2653		0.87

				Isännöinti&talous		153,412		38,353		12,784		KOY:t				AYY-Palvelu Oy				Kiinteistön asuntomäärä 		lasku		24145		0.53



				Isännöinti&talous		48,200		12,050		4,017		OAS				Tukitoiminta		690		Kiinteistön asuntomäärä 		lasku		4432		0.91



																								asuntoja		€/asunto

				IT verkkopalvelu + kaapeli TV		130,000		32,500		10,833		Teekkarikylä		500		Trinet		521		Kiinteistön asuntomäärä 		muistio		974		11.12

				IT verkkopalvelu + kaapeli TV		14,040		3,510		1,170		JMT 6		508		Trinet		521		Kiinteistön asuntomäärä 		muistio		124		9.44

				IT verkkopalvelu + kaapeli TV		24,180		6,045		2,015		Otaranta		580		Trinet		521		Kiinteistön asuntomäärä 		muistio		221		9.12

				IT verkkopalvelu + kaapeli TV		18,000		4,500		1,500		Ossin linna		506		Trinet		521		Kiinteistön asuntomäärä 		muistio		165		9.09

				IT verkkopalvelu + kaapeli TV		11,000		2,750		917		Heinävaara		518		Trinet		521		Kiinteistön asuntomäärä 		muistio		85		10.78









				Muut:

				talouspalvelu		20,000		5,000		1,667		TTER		680		Tukitoiminta		690		rahaston kirjanpito ja varainhoito		muistio

				talouspalvelu		20,000		5,000		1,667		sidotut rahastot		689		Tukitoiminta		690		rahaston kirjanpito ja varainhoito		muistio



				Yhteensä		1,190,089		297,522		99,174































kommentteja

		AYY

		tammi-joulukuu 2019

		Sisäiset veloitukset muuttuneet tp 2019 vs tp 2018! Ei huomioida kp 693 tai kp 695 sisäistä tuottoa tp 2019.

		Tapahtumista PYL-tapahtumat (Mantan lakitus) ja Vuosijuhla ovat yli budjetin

		Mantan lakitukseen on haettu TTER tukea, raporttia ei ole vielä palautettu. Mantan lakituksen TTER maksumääräys tuli 28.2.2020, kirjataan vuodelle 2020.

		Vuosijuhlaan on tekemättä kulusiirrot henkilökunnan osallistumisista

		AYY10 kuluja reilu 11.000 ja budjetti nolla

		PYL-tapahtumat 11.000 euron budjettiylitys

		Muut vuotuiset tapahtumat 4.000 yli budjetin

		Yritysyhteistyö on reilusti jäljessä budjetista

		Vaikuttamisen henkilöstökulut hieman yli. 

		Aalto-yliopiston antama halloped-tuki on rivillä Vaikuttamisen kulut ja tuella palkatun henkilön palkkakulut rivillä Vaikuttamisen henkilöstökulut.

		Yhteensä Vaikuttamisen Koulutuspolitiikalle kohdistettiin 4.000 euroa Aalto-yliopiston tukia v. 2019. (ilman tukia Vaikuttamisen muut kulut olisivat vuoden 2018 tasolla)

		Palvelutoiminnan Vuokraustoiminnan v.2019 toteumassa on mukana poistot (poistoja ei ole budjetoitu)

		Vuokraustoiminnan tuotot kautta linjan alle budjetin.

		Yhteisötoiminnan miehitys kasvoi hieman v.2019 ja Tuulian (Ahton ent.pesti) kohdistettiin kp 300, kun ennen oli kp 400.

		Henkilöstökulut yli budjetin ja reilusti yli viime vuoden.

		Viestinnän henkilöstökulut budjetoitu hieman alakanttiin?

		AYY-Palvelu Oy, kp 30 Isännöinnin henkilöstökulut 100.000 euroa enemmän v. 2019 kuin v. 2018

		Kp:t 690 Tukitoiminnot ja 695 Kiinteistötoiminta Muut kulut 100.000 euroa enemmän v. 2019 kuin v. 2018.

		Suurimpana Hallintopalvelut 50.000 euroa enemmän v. 2019 kuin v. 2018





NAVITA RAPORTTI

		Aatteellinen toiminta ja tukitoiminnot



		
Aalto-yliopiston ylioppilaskunta  1 EUR
						Aalto-yliopiston ylioppilaskunta

								KUMULATIIVINEN								EROT				VUOSI

								Toteuma 1-9.2019		Budjetti 1-9.2020				Toteuma 1-9.2020		Tot/ Bud %		Tot ed v/ Tot %		Budjetti 1-12.2020		Ennuste 1-12.2020		Budjetti 1-12.2021				KP:nt jotka koottu Navitaan 2019 raportoinnin perusteella		muutokset raporttiin

		Aatteellinen ja tukitoiminta 2020		Varainhankinta		Jäsenmaksut		622,920		645,000				418,902		-35.1		-32.8		860,000				716,453				100

						Yritysyhteistyö		-2,708		44,589				-4,794		-110.8		-77.0		60,000				1,762				103

						Tuotot (sis Ainon myyntiprovision)		55,704		92,873				32,053		-65.5		-42.5		123,831				62,428				103

						Kulut (sis Ainon myyntiprovision kulut)		58,412		48,285				36,847		-23.7		-36.9		63,831				60,665

						Varainhankinta yhteensä		620,212		689,589				414,108		-39.9		-33.2		920,000				718,215

						

																								

				Hallinnolliset kulut		Hallinnon henkilöstökulut		-161,738		-98,975				-110,855		-12.0		31.5		-131,966				-152,488				110

						Hallitus henkilöstökulut		-98,100		-98,100				-98,100						-130,800				-133,416				113

						Edustajisto henkilöstökulut		-4,699		-5,250				-5,475		-4.3		-16.5		-7,000				-9,273				114

						Hallinnon yleiset kulut		-37,457		-45,413				-41,814		7.9		-11.6		-60,550				-55,580				111

						Hallitus muut kulut (paitsi henkilöstökulut)		-6,066		-12,450				-5,879		52.8		3.1		-16,600				-10,163				113

						Edustajisto muut kulut (paitsi henkilöstökulut)		-4,115		-12,863				-8,579		33.3		-108.4		-17,150				-11,357				114

						Edustajistovaalit		-2,547						20				100.8						-6,186				116

						Kulttuuriauto		-12,646		-13,125				-11,171		14.9		11.7		-17,500				-16,077				307

						Arkisto		-1,854		-5,633				-2,085		63.0		-12.5		-7,510				-2,769				117

						Alumnitoiminta		322		-1,875				-235		87.5		-173.0		-2,000				-115				118

						Kunniavaltuuskunta		-103		-750						100.0		100.0		-1,000				-48				119

						Toimiston kulut		-89,496		-98,775				-17,423		82.4		80.5		-131,700				-65,968				112

						Yhteisöjäsenyydet		-98,259		-87,633				-70,491		19.6		28.3		-116,844				-124,442				115				pyydetty Tanjaa jaksottamaan puolet SYL:n laskusta Q2:lle

						Hankinnat		-1,406						156				111.1						1,532				109

						Kiina yhteistyö																						252

						Hallinnolliset kulut yhteensä		-518,164		-480,840				-371,931		22.6		28.2		-640,620				-586,350

						

																								

				Vaikuttaminen		Edunvalvonnan henkilöstökulut		-130,667		-132,397				-128,769		2.7		1.5		-177,062				-188,019				200

						Edunvalvonnan yhteiset kulut		-9,018		-10,125				-1,013		90.0		88.8		-13,500				-1,695				201

						Vaikuttamisen strategiaraha																						297

						Koulutuspolitiikka		-2,425		-4,500				-1,681		62.6		30.7		-6,000				487				210

						Sosiaalipolitiikka		-387		-2,025				-140		93.1		63.8		-2,700				-1,085				230

						Kansainväliset asiat		-4,478		-5,100				-160		96.9		96.4		-6,800				-623				250

						Kestävä kehitys				-3,750				-55		98.5				-5,000				-56

						Vaikuttaminen yhteensä		-146,975		-157,897				-131,818		16.5		10.3		-211,062				-190,992

						

																								

				Yhteisötoiminta		Yhteisötoiminta

						Yhteisötoiminnan henkilöstökulut		-78,282		-122,896				-106,739		13.1		-36.4		-162,390				-140,994				300

						Yhteisötoiminnan yhteiset kulut		-9,881		-8,250				-3,618		56.1		63.4		-11,000				-6,766				301

						Yhteisötoiminnan strategiaraha																						397

						

						Tapahtumat

						PYL tapahtumat		-21,704		-3,300				-87		97.4		99.6		-4,400				-3,444				304

						AYY 10 v		-8,857		-47,550				-17,904
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Comment:
    TTER-avustukset oikaistu Merikarin ja Palmin ilmoituksen mukaan		16.3		-349.5		-51,050				-50,970				910

						Vuotuiset tapahtumat		-24,219		-6,500				4,170
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Comment:
    Lisätty 3500 Eevan ilmoituksen mukaan, jotka tulossa TTER:ältä Lakinlaskiaisista ja Lakkien postituksesta		110.3		102.8		-13,950				-18,860				312,320,323,324,341,360,349,352,353,354,355,366,367,368,369,317,318		360 erikseen		poistettu teekkaritoiminnan tuotto manuaalisesti Q1 (teekkarilakit)

						

						Vapaaehtoistoiminta

						Aava toimikuntineen		-4,854		-7,125				-7,234		-1.5		-49.0		-9,500				-13,399				315,316,309,311,343,344

						Teekkarijaosto toimikuntineen		-18,568		-19,500				-15,529		20.4		16.4		-26,000				-23,097				350,351,356,357,358,359,364,365,370

						Mosaic		-692		-2,325				-1,165		49.9		-68.2		-3,100				-3,721				361

						Kampusjaosto, vapaaehtoiset		-3,217		-3,788				-2,601		31.3		19.2		-4,150				-3,642				515

						Taiteellinen toiminta		-4,057		-3,398				-481		85.8		88.1		-4,530				-4,936				395

						Vapaaehtoistoiminta yhteensä		-31,389		-36,135				-27,009		25.3		14.0		-47,280				-48,796

						

						Muu yhteisötoiminta

						Yhdistysasiat		-1,774		-4,750				-2,203		53.6		-24.2		-7,000				-5,103				303

						Uudet opiskelijat ja tuutorointi		-701		-1,875				-558		70.2		20.4		-2,500				-1,443				305

						Neuvosto ja kummitoiminta																						306

						Museo		-1,786		-6,413				-7,496		-16.9		-319.6		-8,550				-8,934				390				manuaalisesti poistettu aktivoitavat erät

						Kurssitoiminta																						314

						BEST		-880		-750				-1,585		-111.3		-80.1		-1,000				-1,610				362

						Muu yhteisötoiminta yhteensä		-5,142		-13,788				-11,842		14.1		-130.3		-19,050				-17,091

						Yhteistötoiminta yhteensä		-179,474		-238,418				-188,434		21.0		-5.0		-309,120				-286,921

						

																								

				Avustukset yhdistyksille		Erityisasemayhdistykset		-17,150		-19,000						100.0		100.0		-19,000								345

						Muut yhdistykset		-44,098		-50,000				-1,950		96.1		95.6		-50,000				-3,114				346

						TOKYO ry, Teknolgföreningen, Probba ry		-23,000		-23,000						100.0		100.0		-23,000								348

						Starttirahat		-740		-1,110				-370		66.7		50.0		-1,480				-566				347

						Avustukset yhteensä		-84,988		-93,110				-2,320		97.5		97.3		-93,480				-3,680

						

																								

				Viestintä		Viestinnän henkilöstökulut		-100,980		-116,541				-142,930		-22.6		-41.5		-154,020				-169,041				400

						Viestinnän kulut		-4,280		-10,350				-4,213
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    Manuaalisesti vähennetty Aino-selvityskulut ja lisätty Palveluihin Ainon alle		
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    Lisätty 3500 Eevan ilmoituksen mukaan, jotka tulossa TTER:ältä Lakinlaskiaisista ja Lakkien postituksesta		-137.4		-474.2		-13,800				-17,274				410

						Opiskelija kalenteri (julkaisut)		-10,929		-8,325				-5,252		36.9		51.9		-11,100				1,698				450

						Viestintä yhteensä		-116,190		-135,216				-172,755		-27.8		-48.7		-178,920				-184,617

						

																								

				Palvelutoiminta		Palveluiden henkilöstökulut		-193,734		-203,297				-180,301		11.3		6.9		-270,076				-246,346				693.694

						Palvelupisteiden toimistokulut		-3,405		-5,471				-6,700		-22.5		-96.8		-7,295				-6,812				694

						Asuntopalveluiden toimistokulut		3,833		-32,964				-45,818		-39.0		-1,295.2		-42,285				4,661				693

						Palveluiden strategiaraha																						697

						Aino-lehti / kulut (pl.myyntiprovisio)		-44,300		-56,250				-20360

tc={1159FAD5-9D4B-4BC4-9D10-F7502F837816}: [Threaded comment]

Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

Comment:
    Manuaalisesti siirretty viestinnästä Aino-selvityskulut		100.0		100.0		-75,000				-6,505				AYY-P Oy kp 10

						Palvelutoiminta yhteensä		-237,605		-297,982				-232,819		21.9		2.0		-394,656				-255,003

						

																								

				Vuokraustoiminta:		Pakettiauton vuokraus		-1,175						-2,940				-150.2						-3,397				302

						Tuotot		7,310		8,250				4,541		-45.0		-37.9		11,000				7,519

						Kulut		8,485		8,250				7,481		-9.3		-11.8		11,000				10,916

						Servin mökki		-29,145		-35,192				-71,540		-103.3		-145.5		-44,758				-119,605				620

						Tuotot		58,498		55,746				21,012		-62.3		-64.1		76,492				46,604

						Kulut		87,643		90,938				92,552		1.8		5.6		121,250				166,209

						Rantasauna		6,762						-21,406				-416.6						-54,334				635

						Tuotot		61,038		64,500				21,420		-66.8		-64.9		86,000				44,550

						Kulut		54,276		64,500				42,826		-33.6		-21.1		86,000				98,884

						Vuokraustoiminta tulos		-23,558		-35,192				-95,886		-172.5		-307.0		-44,758				-177,336

						

																								

				Tukitoiminta		Tukitoiminnan henkilöstökulut		-262,740		-254,508				-214,185		15.8		18.5		-336,098				-287,685				"690,695, AYY-P Oy 30"		AYY-Palvelu pois		manuaalisesti muutettu tähän Navitan 690 henkilöstökulut (vapaaehtoiset henkilösivukulut sisältyy muut taloustoiminnot erään)

						Taloustoiminnot (muut kuin henkilöstökulut)		-179,746		-138,860				-146,016		-5.2		18.8		-185,147				-212,782				690				Muutettu manuaalisesti (muut tuotot -muut kulut)

						Kiinteistötoiminnot (muut kuin henkilöstökulut)		-52,733		-38,250				-23,425		38.8		55.6		-51,000				-26,127				"695, AYY-P Oy 30"		AYY-Palvelu pois

						Tietotekniikka		-24,944		-35,625				-76,102		-113.6		-205.1		-47,500				-125,387				420				Pitää tehdä aktivoinnit laitteista. Poistoja ei budjetoitu…

						Tukitoiminta yhteensä		-520,163		-467,243				-459,729		1.6		11.6		-619,745				-651,980

						

																								

				Ylioppilaskunnan strategiaraha				-7,894										100.0										498		poistettu budjetti tästä ja Navitasta, lukittu kustannuspaikka

				

				Aatteellinen + tukitoiminta yhteensä				-1,214,797		-1,216,309				-1,241,584		-2.1		-2.2		-1,572,361				-1,618,663

																								





YHTEENVETO



				YHTEENVETO/ SUMMARY



						TAMMI-SYYSKUU/ JAN-SEP 2020												BUD2021



						TOT		TOTQ3		BUD		TOT20		TOT				BUD		BUD21		BUD

						01-09/2020		%Δ		01-09/2020		%Δ		01-09/2019				2021		%Δ		2020

						EUR		BUDQ3		EUR		TOT19		EUR				EUR		BUD20		EUR						KOMMENTIT

				Varainhankinta YHTEENSÄ		1,779,456		-2.7 %		1,828,839		1.1 %		1,759,462				2,467,276		1.2 %		2,439,000				Fund raising TOTAL				Tällä rivillä on erilainen conditional formatting kuin muilla sivuilla

				Yhteisötoiminta YHTEENSÄ		-172,845		-49.4 %		-341,478		-35.3 %		-266,962				-356,380		-11.5 %		-402,600				Community TOTAL

				Vaikuttaminen YHTEENSÄ		-131,818		-16.5 %		-157,897		-10.3 %		-146,975				-211,702		0.3 %		-211,062				Advocacy TOTAL

				Palvelutoiminta YHTEENSÄ		-349,065		4.8 %		-333,173		33.7 %		-261,162				-355,598		-19.1 %		-439,414				Member services TOTAL

				Hallinnolliset YHTEENSÄ		-371,931		-22.6 %		-480,840		-29.3 %		-526,058				-632,405		-1.3 %		-640,620				Admin costs TOTAL

				Viestintä YHTEENSÄ		-152,395		12.7 %		-135,216		31.2 %		-116,190				-239,691		34.0 %		-178,921				Communications TOTAL

				Tukitoiminta YHTEENSÄ		-459,729		-1.6 %		-467,243		-11.6 %		-520,163				-671,500		4.8 %		-640,756				Support functions TOTAL

				YHTEENSÄ		141,673				-87,009				-78,047		*		0		-100.0 %		-74,373				TOTAL

				Palkat ja palkkiot (työntekijät ja hallitus)		-987,354				-1,031,962				-1,030,940				-1,452,416				-1,390,424				-61,992

				Kiina yhteistyön

				tuotot		0				0				25												Näitä ei ole kaavoitettu. Piilota rivit?

				kulut		0				-3				-3												Näitä ei ole kaavoitettu. Piilota rivit?

						0				-3				22

				Hallinto-, IT- ja toimistokulut		-268,697				-253,801				-188,646				-382,080				-351,090

				Talous (tilintarkastus, kirjanpito, neuvonanto)		-146,016				-138,860				-179,746				-215,000				-185,147

				Yhdistysavustukset		-2,320				-93,110				-84,988				-88,480				-93,480

				Muu		-233,394				-398,114				-353,190				-329,300				-493,232



















varainhankinta







				Varainhankinta/ Fund raising																										969000		vaihda kausi (linkitetty muille sivuille)



						TAMMI-SYYSKUU/ JAN-SEP 2020												BUD2021

						TOT		TOTQ3		BUD		TOT20		TOT				BUD		BUD21		BUD										vaihda kausi (linkitetty muille sivuille)

						01-09/2020		%Δ		01-09/2020		%Δ		01-09/2019				2021		%Δ		2020

						EUR		BUDQ3		EUR		TOT19		EUR				EUR		BUD20		EUR								KOMMENTIT		vaihda kausi (linkitetty muille sivuille)

				Jäsenmaksut		645,000		0.0 %		645,000		3.5 %		622,920				875,000		1.7 %		860,000				Membership fees

				Sijoitusten tuotto		412,500		0.0 %		412,500		0.0 %		412,500				550,000		0.0 %		550,000				Profit from the investments						ARVONA. Päivitä aina kaava								1,190,600

				Hallintoveloitukset asuntotoiminnasta 		726,750		0.0 %		726,750		0.0 %		726,750				1,042,276		7.0 %		969,000				Administrative charge from real estates				

Tarja Toivanen: Tarja Toivanen:
edellinen BUD 2019 arvo 1.028.123		ARVONA. Päivitä aina kaava

				Yritysyhteistyö		-4,794		-110.8 %		44,589		77.0 %		-2,708				0		0		60,000				Sponsor agreements

				YHTEENSÄ		1,779,456		-2.7 %		1,828,839		1.1 %		1,759,462				2,467,276		1.1 %		2,439,000				TOTAL





				Yritysyhteistyön																						Sponsor agreements				Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulos koko AYY:n tasolla 1-9/2019

				tuotot		32,053				92,873				55,704				123,831				123,831				income				1.474.090

				kulut		-36,847				-48,285				-58,412				-63,831				-63,831				expenses				Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulos koko AYY:n tasolla 1-9/2018

				Yhteensä		-4,794				44,589				-2,708				60,000				60,000				Total				1.535.800

																														412500





yhteisötoiminta



				Yhteisötoiminta/ Community



						TAMMI-SYYSKUU/ JAN-SEP 2020												BUD2021

						TOT		TOTQ3		BUD		TOT20		TOT				BUD		BUD21		BUD

						01-09/2020		%Δ		01-09/2020		%Δ		01-09/2019				2021		%Δ		2020

						EUR		BUDQ3		EUR		TOT19		EUR				EUR		BUD20		EUR						KOMMENTIT

				Yhteisötoiminnan henk.kulut		-106,739		-13.1 %		-122,896		36.4 %		-78,282				-176,400		8.6 %		-162,390				Personnel costs, Community		yrityssuhteet tänne

				Yhteisötoiminnan yhteiset kulut		-11,114		-24.2 %		-14,663		-4.7 %		-11,667				-11,000		0.0 %		-11,000				Common costs, Community

				Yhteisötoiminnan strategiaraha		0		0.0 %		0		0.0 %		0						ERROR:#DIV/0!		0				Strategic cost of Community

				Tapahtumat		-13,821		-75.9 %		-57,350		-74.8 %		-54,780				-20,000		-71.2 %		-69,400				Events

				Vapaaehtoistoiminta		-36,090		-16.6 %		-43,298		6.0 %		-34,056				-51,000		-10.3 %		-56,830				Volunteers total

				Avustukset		-2,320		-97.5 %		-93,110		-97.3 %		-84,988				-88,480		-5.3 %		-93,480				Grants

				Yhdistysasiat		-2,203		-73.4 %		-8,288		-11.5 %		-2,488				-7,000		0.0 %		-7,000				Association issues

				Uudet opiskelijat ja tuutorointi		-558		-70.2 %		-1,875		-20.4 %		-701				-2,500		0.0 %		-2,500				New students

				YHTEENSÄ		-172,845		-49.4 %		-341,478		-35.3 %		-266,962				-356,380		-11.5 %		-402,600				TOTAL









vaikuttaminen





				Vaikuttaminen / Advocacy



						TAMMI-SYYSKUU/ JAN-SEP 2020												BUD2021

						TOT		TOTQ3		BUD		TOT20		TOT				BUD		BUD21		BUD

						01-09/2020		%Δ		01-09/2020		%Δ		01-09/2019				2021		%Δ		2020

						EUR		BUDQ3		EUR		TOT19		EUR				EUR		BUD20		EUR						KOMMENTIT

				Vaikuttamisen henkilöstökulut		-128,769		-2.7 %		-132,397		-1.5 %		-130,667				-177,702		0.4 %		-177,062				Personnel costs, Advocacy

				Vaikuttamisen kulut		-3,049		-88.0 %		-25,500		-81.3 %		-16,308				-34,000		0.0 %		-34,000				Common costs, Advocacy		v.2019 toteumassa on Aalto-yliopiston antamat tuet 4.000 euroa yhteensä!

				Vaikuttamisen strategiaraha				0%				0%								ERROR:#DIV/0!						Strategic cost of Advocacy

				Koulutuspolitiikka				0%				0%								ERROR:#DIV/0!						Educational policy

				Sosiaalipolitiikka				0%				0%								ERROR:#DIV/0!						Social policy

				Kansainväliset asiat				0%				0%								ERROR:#DIV/0!						International affairs

				Kestävä kehitys																ERROR:#DIV/0!

				YHTEENSÄ		-131,818		-16.5 %		-157,897		7.4 %		-146,975				-211,702		0.3 %		-211,062				TOTAL

				Kansainvälisten asioiden

				tuotot		0				0				4				0

				kulut		-1				-3				-1				-11

						-1				-3				3				-11





palvelutoiminta



				Palvelutoiminta/ Member services



						TAMMI-SYYSKUU/ JAN-SEP 2020												BUD2021

						TOT		TOTQ3		BUD		TOT20		TOT				BUD		BUD21		BUD

						01-09/2020		%Δ		01-09/2020		%Δ		01-09/2019				2021		%Δ		2020

						EUR		BUDQ3		EUR		TOT19		EUR				EUR		BUD20		EUR								KOMMENTIT

				Palveluiden henkilöstökulut		-180,301		-11.3 %		-203,297		-6.9 %		-193,734				-276,018		2.2 %		-270,076				Personnel costs, Member services				Jäsenpalveluiden henkilöstökulut ylimitoitettu alkuvuoteen (budjetoitaessa oli mitoitettu, että tässä mukana vapaaehtoiset henkilöstökulut

				Palveluiden muut tuotot ja kulut		-52,518		36.6 %		-38,435		-9069.2 %		429				-49,580		0.0 %		-49,580				Common income and costs, Member services				Domon kustannuksien kirjaus siirto tänne

				Palveluiden strategiaraha				0%				0%								ERROR:#DIV/0!						Strategic cost of services

				Vuokraustoiminta		-95,886		172.5 %		-35,192		49.4 %		-23,558				-30,000		-33.0 %		-44,758				Rental of facilities				Tuotot puuttuu Koronan takia, kulut eivät ole leikkaantuneet vastaavasti. Smökin toimisto vuokralle budjetoitua hitaammin.

				Aino-lehti kulut		-20,360		-64%		-56,250		-54%		-44,300				0		-100%		-75,000				Aino-magazine				Aino lehden toiminta "jäissä

				YHTEENSÄ		-349,065		4.8 %		-333,173		33.7 %		-261,162				-355,598		-19.1 %		-439,414				TOTAL





				Pakettiauto vuokrauksen																				Van rent service

				tuotot		4,541				8,250				7,310				11,000				11,000		income

				kulut		-7,481				-8,250				-8,485				-11,000				-11,000		expenses

						-2,940				0				-1,175				0				0



				Servin mökin																				Servin mökki

				tuotot		21,012				55,746				58,498				76,492				76,492		income

				kulut		-92,552				-90,938				-87,643				-121,250				-121,250		expenses						kulut sisältää poistot

						-71,540				-35,192				-29,145				-44,758				-44,758



				Rantasaunan																				Rantasauna

				tuotot		21,420				64,500				61,038				86,000				86,000		income

				kulut		-42,826				-64,500				-54,276				-86,000				-86,000		expenses

						-21,406				0				6,762				0				0





hallinnolliset



				Hallinnolliset kulut / Admin costs



						TAMMI-SYYSKUU/ JAN-SEP 2020												BUD2021



						TOT		TOTQ3		BUD		TOT20		TOT				BUD		BUD21		BUD

						01-09/2020		%Δ		01-09/2020		%Δ		01-09/2019				2021		%Δ		2020

						EUR		BUDQ3		EUR		TOT19		EUR				EUR		BUD20		EUR						KOMMENTIT

				Hallinnon henkilöstökulut		-110,855		12%		-98,975		-31%		-161,738				-134,605		2.0 %		-131,966				Personnel costs, Admin		Ahto + hallintoassistentti (Johanna pois ainakin kesään)

				Palkkiot, hallitus ja edustajisto		-103,575		0%		-103,350		1%		-102,799				-137,800		0.0 %		-137,800				Personnel costs, Board and Repr. Council		sisältää tulkit ja streamaukset

				Hallinnon yleiset kulut		-69,587		-24%		-92,108		6%		-65,871				-125,000		2.2 %		-122,310				Common costs, Admin		 kahvi-, puhelin-, vakuutus-, osallistumis-, kokouskuluja ym

				Toimiston kulut (vuokra ym)		-17,423		-20%		-98,775		-28%		-89,496				-110,000		-16%		-131,700				Office costs (rents etc)		kopiokone-, posti-, kalustekuluja ym. 

				Yhteisöjäsenyydet		-70,491		-20%		-87,633		-100%		-98,259				-125,000		7.0 %		-116,844				Association membership costs		suurin jäsenyys on SYL

				Strategiaraha		0				0				-7,894								0				Reserves for strategic projects		Kestävä kehitys oma rivi vaikuttamisessa 2020. 2019 kestävä kehitys (ilmastoreivit ja keke harjoittelija)

				YHTEENSÄ		-371,931		-23%		-480,840		-29%		-526,058				-632,405		-1.3 %		-640,620				TOTAL



				Kiina yhteistyön

				tuotot		0				0				25												Näitä ei ole kaavoitettu. Piilota rivit?

				kulut		0				-3				-3												Näitä ei ole kaavoitettu. Piilota rivit?

						0				-3				22





viestintä



				Viestintä/ Communications



						TAMMI-SYYSKUU/ JAN-SEP 2020												BUD2021

						TOT		TOTQ3		BUD		TOT20		TOT				BUD		BUD21		BUD

						01-09/2020		%Δ		01-09/2020		%Δ		01-09/2019				2021		%Δ		2020

						EUR		BUDQ3		EUR		TOT19		EUR				EUR		BUD20		EUR								KOMMENTIT

				Viestinnän henkilöstökulut		-142,930		22.6 %		-116,541		41.5 %		-100,980				-210,891		36.9 %		-154,021				Personnel costs, Communications				kääntäjäsäästö?

				Opiskelijakalenteri		-5,252		-37%		-8,325		-51.9 %		-10,929				0		-100%		-11,100				Student calender

				Viestinnän kulut		-4,213		-59%		-10,350		-2%		-4,280				-28,800		109%		-13,800				Common costs, Communications				Ainon

				YHTEENSÄ		-152,395		13%		-135,216		31%		-116,190				-239,691		34%		-178,921				TOTAL







tukitoiminta





				Tukitoiminta / Support functions



						TAMMI-SYYSKUU/ JAN-SEP 2020												BUD2021

						TOT		TOTQ3		BUD		TOT20		TOT				BUD		BUD21		BUD

						01-09/2020		%Δ		01-09/2020		%Δ		01-09/2019				2021		%Δ		2020

						EUR		BUDQ3		EUR		TOT19		EUR				EUR		BUD20		EUR								KOMMENTIT

				Tukitoiminnan henkilöstökulut		-214,185		-15.8 %		-254,508		-18.5 %		-262,740				-339,000		-5.1 %		-357,109				Personnel costs, Support functions				Vertailuluku muutettu vastaamaan nykyistä budjettitapaa, jossa AYY-Palvelu Oy:tä ei mukana		Tarkista conditional formatting

				Taloustoiminnot		-146,016		5.2 %		-138,860		-18.8 %		-179,746				-215,000		16.1 %		-185,147				Common costs, Finances						Tarkista conditional formatting

				Kiinteistötoiminnot		-23,425		-38.8 %		-38,250		-55.6 %		-52,733				-20,000		-60.8 %		-51,000				Common costs, Real Estate				Navitassa budjetti väärin (-17790€) Konsultointikuluja.		Tarkista conditional formatting

				Tietotekniikka		-76,102		113.6 %		-35,625		205.1 %		-24,944				-97,500		105.3 %		-47,500				Common costs, IT				Poistot puuttuu budjetista, eikä ole jaksotettu (tehty kerran vuodessa), poistot voisi kirjata, jos ehtii ja tehdä aktivoinnit. IT:n HR-kuluja tässä tammi- ja helmikuulta. 		Tarkista conditional formatting

				YHTEENSÄ		-459,729		-2%		-467,243		-11.6 %		-520,163				-671,500		4.8 %		-640,756				TOTAL						Tarkista conditional formatting

																														2589

														huomioi 2019 kulut kopioitu lukuina!

						vain kulut, esim. kp 690 ei saa tulla tuottoa. Tuotto menee sivulle varainhankinta

																														14250









Koonti asuntojen hallintovel.

		Laskuttaja 		Laskutettava		Aihe		laskutus / sisäinen kustannuspaikkavyörytys				2020		2019		2018

		AYY-Palvelu Oy		100 %:t kiinteistöyhtiöt		hallinnollinen ja tekninen isännöinti		laskutus						289,793		257884.72

		AYY-Palvelu Oy		AYY:n suoraomisteiset		Tekninen isännöinti 		laskutus						273,927		0

		AYY-Palvelu Oy		Miestentie		Rakennuttamispalvelu		laskutus						23,338		0

		AYY		100 %:t kiinteistöyhtiöt		Vuokraus ja konsernihallinto		laskutus		154,622

Monika Kivimäki: Monika Kivimäki:
				107253.54		0

		AYY		AYY:n suoraomisteiset		Vuokraus, taloushallintopalvelut, hal. isännöinti		muistiolla kustannuspaikoille		638198.16				633,782		596,935

		AYY		Artti		Vuokraus ja hallinnollinen isännöinti		laskutus		1,550				1,550		1,550

		AYY		OAS		Vuokraus ja hallinnollinen isännöinti		laskutus		30000				48252		48252

		AYY		osaomisteiset Turkismiehentie ja Töölön Ruusulankatu)		Vuokraus ja hallinnollinen isännöinti		laskutus		34,838				34,838		34,838

														1,412,734		939,460



		AYY		AYY-Palvelu Oy						140000				139843.73		(+alv)

				r-vuosi		sijainti		asuinm2

Hannes Helminen: Hannes Helminen:
Ent. TKY:n kohteissa ilmoitetut asuinneliöt ovat yhtä kuin vuokranmaksun perusteena olevat pinta-alat.

										

Monika Kivimäki: Monika Kivimäki:
		Kokonaan omistetut KOY:t:

		Koy Helsingin Atlantinkatu		2017		Jätkäsaari		4,429

		Koy Espoon Miestentie 2		2018		Otaniemi		3,627

		Koy Hiihtomäentie 22		1955		Herttoniemi		1,136

		Koy Tuhkimontie 2		1961		Roihuvuori		1,584

		Koy Kirkonkyläntie 16		1969		Malmi		780

		Koy Vaasankatu, peruskorjaus 2014		1970		Kallio		2,112

		Koy Pohjavedenkatu 4		1999		Vuosaari		3,445

		Koy Kylterinkartano		2000		Puotila		2,105

		Koy Kylterinranta		2004		Arabianranta		3,066

		Koy Kylterivuori		2002		Roihuvuori		2,617

		Koy Kylterivaara		2002		Leppävaara		1,795

		Koy Kyltericampus		2009		Töölö		1,537

								28,233

		Osaomistetut KOY:t

		Ylioppilasasuntola ja Keilatalo Oy (Ruusulankatu)		1962		Taka-Töölö		1,212

		Koy Turkismiehentie 8		1976		Pitäjänmäki		2,768

								3,980

		Suoraomisteiset

		Otakaari 20		1959		Otaniemi		1,429

		Jämeräntaival 1		1965		Otaniemi		6,110

		Jämeräntaival 3, peruskorjattu 2018 - 2019		1952		Otaniemi		3,528

		Jämeräntaival 5, peruskorjaus valm 2018		1952		Otaniemi		3,287

		Jämeräntaival 7, peruskorjattu 2017		1952		Otaniemi		3,361

		Jämeräntaival 6, peruskorjattu 2013		1970		Otaniemi		3,071

		Servinkuja 1 		1966		Otaniemi		2,888

		Servin maijantie 6		1967		Otaniemi		4,498

		Servin maijantie 12		1968		Otaniemi		6,851

		 Servin maijantie 10		1969		Otaniemi		4,667

		Otaranta 		2005		Otaniemi		6,513

		Otakaari 18, Ossinlinna(*		2004		Otaniemi		4,327

		Rummunlyöjänkatu 3, Heinävaara		2002		Leppävaara		2,653

								53,183



		Koko kanta						85,396.18
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