
St. Laurence Golf Oy:n syysyhtiökokoukselle 2022

OSAKASALOITE

Talousarvio 2023

GoGolf ehdottaa St. Laurence Golf Oy:n vuodelle 2023 talousarviota, jossa osakkaiden suhteellista
maksuosuutta (hoitovastike) yhtiön liikevaihdosta lasketaan aiemmin totutusta. Viime vuosina
osakkaiden maksama osuus yhtiön kuluista on ollut lähes 75%. Yhtiön hallituksen ja toimivan johdon
tulee jatkossa hankkia suurempi osuus yhtiön tulosta muualta kuin osakkeenomistajilta vastikkeen
muodossa.

Tiedämme, että kentänhoidon kustannuksiin kohdistuu korotuspaineita ja siksi GoGolfin ehdotuksessa
kentän hoitoaine- ja tarvikebudjettia korotetaan 20% ja erilaisia kustannussäästöjä etsitäänkin
muualta toiminnasta kuin kenttien kunto- tai hoitotasosta tinkimällä.

GoGolfin esittämässä mallissa yhtiö hankkii lisätuloja mm. lisäämällä greenfeetuottoja myymällä
pelaamista eri verkkokaupoissa ja kasvattamalla yritysmyyntiä yhteistyökumppanuuksien ja
yritystapahtumien muodossa.

Yhtiön hallituksen ja toimivan johdon tulee myös aktiivisesti etsiä tehostamiskeinoja yhtiön toiminnasta
jolla aikaansaadaan kustannussäästöjä. Esimerkiksi yhtiön henkilöstökulut ovat kasvaneet kahdessa
vuodessa (toteuma 2020 - talousarvio 2022) 209 194 euroa (39,6%) kun samaan aikaan yhtiön
hoitovastikkeen ulkopuoliset tuotot ovat kasvaneet ainoastaan 33 703 euroa. Myös yhtiön
liiketoiminnan muista kuluista (talousarviossa 2022: 427 657 €) uskomme löytyvän tehostamisen
kohteita.

GoGolf ehdottaa myös, että yhtiökokous edellyttää hallitusta selvittämään osakeannin mahdollisuutta,
jolla kasvatetaan yhtiön vastikepohjaa. Yhtiöllä on hallussaan 80-90 kpl lahjoituksena saatuja
osakkeita, jotka se voi osittain tai kokonaan laskea liikkeelle saaden näin lisää vastiketuottoja
korottamatta vastikkeen hintaa. Yhtiön hallituksen kannattaa tutustua Suur-Helsingin Golfissa viime
vuosina toteutettuihin osakeanteihin.

GoGolf ehdottaa myös, että yhtiö tekee nyt ja jatkossa budjetin joka pyrkii vähintään nollatulokseen.
Tasapainoinen taloudenpito ja vahva kassavirta yhdessä luovat pohjan osakkeen arvonnousulle.

GoGolf ehdottaa vuoden 2023 hoitovastikkeen suuruudeksi 585 € (alv 0%)
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Ehdotus St. Laurence Golfin talousarvioksi vuodelle 2023

Ehdotus

kpl á (alv 0%)

Hoitovastikkeet 1430 585,00 € 836 550 € 64,4%

Pelikausimaksut 20 000 € 1,5%

Greenfee 200 000 € 15,4%

Greenfee par 3 14 000 € 1,1%

Rangetuotot 50 000 € 3,9%

Muut tuotot 177 450 € 13,7%

Liikevaihto yhteensä 1 298 000 €

Liiketoiminnan muut tuotot 94 000 €

Materiaalit ja palvelut

Aineet ja tarvikkeet −150 000 €

Ulkopuoliset palvelut −15 000 €

Varaston muutos

Materiaalit ja palvelut yhteensä −165 000 €

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot −548 692 €

Eläkekulut −107 877 €

Muut henkilösivukulut −21 000 €

Henkilöstökulut yhteensä −677 569 €

Poistot ja arvonalentumiset −151 000 €

Liiketoiminnan muut kulut −397 657 €

Liikevoitto (-tappio) 774 €

Rahoitustuotot 1 700 €

Rahoituskulut −1 500 €

Verot 0 €

Tilikauden voitto/tappio 974 €

Hoitovastike 585,00 €

Hoitovastikkeen alv 58,50 €

Rakennusrahaston lyhennysosuus 55,70 €

Yhteensä 699,20 €


