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YHTIÖN TILA JA TOIMINNAN TULOS SEKÄ OLENNAISET TAPAHTUMAT
Yhtiön taloudellinen tilanne pysyi vakaana, vaikka tilikauden tulos olikin tappiollinen.
Myyntituotoissa päästiin lähes kaikilla osa-alueilla huomattavasti parempiin tuloksiin kuin
viime vuosina keskimäärin. Palkkakulut nousivat, kun yhtiön omaa henkilökuntaa tarvittiin
kastelujärjestelmän valmistelu ja viimeistelytöissä sekä kentän metsäalueiden raivauksessa.
Ennakoitua parempien myyntituottojen ansiosta, yhtiön tulos oli kuitenkin huomattavasti
budjetoitua parempi. Pelikierroksia tuli yhteensä 14.500, jossa oli laskua edelliseen vuoteen
noin 8%. Pelikierroksia tuli edellisvuoteen verrattuna vähemmän elo-syyskuussa, jolloin säät
olivat edellisvuotta sateisemmat. Kenttä talvehti hyvin ja kevät töissä onnistuttiin myös hyvin.
Kenttä oli erinomaisessa kunnossa läpi kauden. Range avattiin 29.4., viheriöt 12.5. ja pelikausi
kesti 14.10. saakka viheriöille ja sen jälkeen vielä jonkin aikaa talvikuppeihin ennen
sääolosuhteiden muuttumista talvisiksi. Syksyllä yhtiö teki mittavan investoinnin, kun kentän
yli 30 -vuotta vanha kastelujärjestelmä uudistettiin. Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous päätti
11.11. toteuttaa suunnatun osakeannin yhtiön C-sarjan osakkaille, jossa tarjoutui mahdollisuus
muuttaa C-osake A-sarjan osakkeeksi.
ARVIO LIIKETOIMINNAN KEHITTYMISESTÄ
Tulevalla tilikaudella yhtiö odottaa liikevaihdon laskevan, joka johtuu C-osakkeiden
vähenemisen myötä hoitovastike tulojen pienenemisestä. Lannoitteiden, kasvisuojeluaineiden
ja polttoaineiden hintojen nousu aiheuttaa kentänhoitokuluissa kasvua, joka heikentää tulosta.
Kilpailu jäsenistä ja pelaajista golfseurojen/-kenttien välillä jatkuu kovana, mutta
harrastajamäärät ovat kuitenkin jatkaneet kasvua jo toista vuotta peräkkäin. Yhtiö pyrkii
yhteistyössä golfseuran kanssa saamaan omalta alueelta uusia harrastajia ikääntyvien
osakkaiden / jäsenien tilalle.
HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT
Yhtiön hallituksen puheenjohtajana jatkoi Ritva Kuosmanen ja varapuheenjohtajana Lauri
Korhonen. Muina hallituksen jäseninä ovat toimineet Terttu Komsa, Jyrki Mikkonen sekä
Matti Alatalo. Heidän henkilökohtaisina varajäseninä ovat toimineet Marjo Arstila, Tiina
Pikkarainen, Kari Turunen, Veli-Matti Hurskainen sekä Jari Itäaho. Hallituksen sihteerin
tehtävistä on vastannut yhtiön toimitusjohtaja.
Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Juha Holopainen. Tilintarkastajana on toiminut Sulo
Karhu, HT ja hänen varamiehenä Urpo Huttu HT.
HALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOSTA KOSKEVIKSI TOIMENPITEIKSI
Edellisten tilikausien tappio -351.320,67 euroa
Tilikauden tappio -2.583,35 euroa
Koska yhtiöllä ei ole jakokelpoisia varoja niin hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta ja tappio
-2.583,35 euroa siirretään voitto/tappio tilille.

Pielis-Golf Oy
Lomatie 10
75500 Nurmes

Puh. 0207 466 785

www.pielisgolf.fi
pielisgolf@pielisgolf.fi
Y-tunnus 0751874-2

