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IMATRAN GOLF OY    
 
Yhtiökokous 28.3.2018 
 
TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TILIKAUDELTA 01.01. – 31.12.2017 
 
Mennyt kausi oli yhtiön 30. täysiaikainen pelikausi. Kenttäämme kierrettiin 19548 (v.2016 -  
19768) Kenttämaksuilla ja peliseteleillä pelattuja kierroksia pelattiin 14502 (v. 2016 14037) 
Greenfee:llä pelattiin 2340 (v. 2016 - 2542). Kilpailukierroksia, jotka on laskettu edellä mainittuihin 
lukuihin 2769 (v.2016 - 2743).  
 
Tulot muodostuivat pelattujen kierrosten osalta seuraavasti: kenttämaksuilla pelanneet 57 %, 
greenfeetulot 33 %, kilpailut 8,5 % ja hotellipaketit 1,5 %.  
 
Mainostulot/yhteistyösopimukset olivat n. 12 % liikevaihdosta. Yhtiö peri hoitovastiketta 190€ 
euroa/osake. Hoitovastikkeiden netto-osuus liikevaihdosta oli 16%. Vastikkeen osuuden osakas 
pystyi vähentämään yhden kerran per osake, maksaessaan peliseteli - tai kausipelimaksun. 
Liikevaihtoa lisäsi kahvio ja ravintola toiminta. Liikevaihto laski tilikaudesta 2016 n. 2,8 %  
(-18.860,48 euroa). Kokonaistuotot laskivat tilikaudella -24.516 euroa. 
 
Yhtiön toimintaa ohjattiin tarkalla kulujen seurannalla. Toimintavuoden kuluja saatiin pudotettua 
edelliseen vuoteen nähden noin 40.000 euroa. 
 
Yhtiö hoiti itse caddiemaster toiminnot ja ravintola/kahvio toiminnat. Yhtiön harjoittama 
kahvio/ravintolatoiminta oli kannattavaa ja saaduilla tuotoilla pystyttiin kattamaan lähes kaikki 
caddiemaster toiminnoista syntyvät kustannukset. 
 
Kenttä avattiin pelaajille 24.4. kesägreeneille. Kenttä oli talvehtinut kohtuullisen hyvin, mutta kylmät 
säät hidastivat kentän kuntoon saattamisessa.  Myöhäisen lumien sulamisen takia kenttä avattiin 
noin 1 viikko normaalia myöhemmin, mutta klubi avattiin n. 1 viikkoa normaalia aiemmin. Kenttä oli 
kaikilta osin hyvässä kunnossa heinäkuun alusta alkaen.  Alku- ja keskikesän runsaat sateet 
pudottivat kierrosmääriä, greenfee tuottoja sekä kahvio/ravintolan tuotto-odotuksia noin 5-10%. 
Kenttä suljettiin palveluiden osalta 1.10.2017. Sulkemisen jälkeen kausimaksun maksaneilla oli 
mahdollisuus pelata kentällä ilman palveluita. Kenttä suljettiin marraskuussa pelitoiminnalta, koska 
maa-aines oli sateista johtuen erittäin märkää.  
 
Imatran Golf Oy:ssä on 1008 osaketta. 8 osaketta vaihtoi omistajaa kaudella 2017. Osakkeet ovat 
ns. nimellisarvottomassa järjestelmässä. Imatran Golf Oy:n tilinpäätös on 1.1 - 31.12.2017 väliseltä 
ajalta.  
 
Greenit ja lyöntipaikat kylvettiin loppusyksystä ns. monivuotisella heinälajikkeella (rönsyrölli), 
jonka uskomme parantavan oleellisesti talven kestävyyttä nurmipinnoissa. Kenttä oli lumien tuloon 
asti normaalia paremmassa kunnossa. 
 
Yhtiön toimitusjohtajana toimi Turkka Ollilainen. Hallituksen puheenjohtajana toimi Anssi Muikku ja 
varapuheenjohtajana Jarmo Johansson. Hallituksen muut jäsenet olivat Marika Taitokari, Ossi 
Sorjonen, Mikko Nieminen, Jani Inkinen ja Pekka Ruokonen. Hallitus kokoontui toimintavuonna  
7 kertaa. Tilintarkastajana oli Sami Kurri. Tositetarkastajana toimi Ossi Sorjonen. 
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Yhtiö työllisti tilikauden aikana toimitusjohtajan, kenttämestarin, pro:n ja huoltomiehen, sekä 
kausityöntekijöinä pelikauden aikana keskimäärin 7,5 henkilöä. Yhtiössä pidettiin YT-neuvottelut 
loppusyksyllä, tuotannollisten ja taloudellisten syiden johdosta. Henkilökunta lomautettiin 
lopputalvesta 2017. 
 
Yhtiö investoi kauden aikana mm. väylähiekkoihin, ATK-laitteisiin sekä golfautoihin. Yhtiön 
investoinnit olivat yhteensä noin 30.000 € 
 
Tilikautena 2017 yhtiön toiminnallinen tulos (käyttökate) oli n. 52.000 € ja kassavirta oli positiivinen. 
Lainaa (huoltohalli) on tilikauden jälkeen jäljellä 97.000 €. Yhtiö lainasi loppukaudella EKOP:ltä 
50.000 € ja seuralta 25.000 euroa, joilla taattiin yhtiön maksuvalmius talven ajaksi. Laina 
maksetaan takaisin keväällä 2018. 
 
Tulevalle kaudelle yhtiö investoi mm. väylähiekkoihin sekä nurmille ruikutettaviin kasvun säädin 
aineisiin. Ravintolan tiloja tullaan kehittämään, jotta palvelut paranisivat sekä asiakkaat viihtyisivät 
paremmin klubilla. Pro shoppissa aloittaa Golf Sky Oy. Uskomme pro shopin palveluiden 
parantuvan ja tarjonnan lisääntyvän heidän avullaan. 
 
 
Yhtiön hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Imatran Golf Oy:n tilikauden tappio 
-2.719,83 € (v.2016 -27.491,06 €) kirjataan edellisen tilikauden voittovaroihin, eikä tilikaudelta jaeta 
osinkoa. 
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