FGMA:n taloudellinen tutkimus (vuoden 2016 tiedot) – TÄYTTÖOHJEET
Jokaisella NexGolf-kentällä on Taloushallinnon alla manager-tunnuksilla FGMA:n Taloudellinen tutkimus sekä
FGMA Benchmarking-työkalu. Taloudellisen tutkimuksen tiedot voivat Golfbox-seurat/yhtiöt täyttää omilla
tunnuksilla erona vain se, että NexGolfin automaattisesti keräämät tiedot tulee itse laskea.
Tässä on perusohjeet, joita noudattamalla tietojen vertailukelpoisuutta yritetään parantaa vuodesta 2014, joiden
tiedot on hyvä myös käydä tarkistamassa ohjeiden mukaisiksi. Tavoitteena on myös saada kaikki Suomen kentät
vastaamaan, sekä vuoden 2015 luvuin että ainakin vuoden 2016 osalta.
1. Alku- ja loppupäivämäärä: näillä päivämäärillä NexGolf hakee tietoja niistä kohdista, joissa se on mahdollista
(esim. kierrosmäärät). Älä siis käytä tässä esim. poikkeavaa tilivuotta tai kalenterivuotta
2. Perustiedot säilyvät kun ne on kerran syötetty (esim. 2014/2015), ellei niitä muuteta
3. Pinta-alatiedot tulevat automaattisesti edelliseltä kaudelta. HUOM! Käytä hehtaareja, ei neliömetrejä!
Desimaalit esitetään pisteellä erotettuna, esim. Viheriöt yhteensä 2.1 hehtaaria. Myös pilkku muuttuu
pisteeksi. Laskuri laskee pinta-alat yhteen automaattisesti
4. Jäsenmäärä koskee siis ry:n jäseniä, joista laskuri laskee yhteen aikuiset ja juniorit. Käytä juniorien ikärajana
22 tai alle, joka on liiton virallinen ikäraja
5. Kentän kierrosmäärät tulevat automaattisesti NexGolfista. Niissä on laskettuna vahvistetut startit. Jos kenttä
peluuttaa 18 reikäistä kenttää kahtena yhdeksikkönä, tiedot tulisi oikaista siltä osin, ettei synny väärää kuvaa
siitä, että yksi kierros tuplaantuu luvuissa. Samoin luvuissa voivat olla esim. simulaattori tai muut poikkeavat
tiedot, jos ajanvarausta on käytetty niihin (hakee kaikilta ”kentiltä”, myös esim. par 3-kenttien tiedot)
6. Kentän aukiolopäivät: merkitse ne aukaisu- ja sulkemispäivät, joiden väli on yhtäjaksoinen aika. Laskuri
käyttää näitä tietoja esim. raporteissa aukiolopäivien laskurina, joten esim. syksyllä satunnaisten
avauspäivien mukaan sulkeminen antaa väärän kuvan (tilastovirhe, joita ei voi tässä välttää)
7. Henkilökunnan määrä: merkitse työssä olleiden henkilöiden lukumäärä yhteensä (ei henkilötyövuosia)
8. Vastikkeet: merkitse yhden pelioikeuden oikeuttavan osakkeen vastikeluvut. Jos rahoitusvastiketta ei ole,
jätä se tyhjäksi eli älä merkitse nollaa, joka vaikuttaa virheelliseen keskiarvojen laskemiseen
9. Green feet: merkitse luvut kaikkiin, jos mahdollista. High Season tulee tulkita esim. jos kentällä on joku Prime
Time hinta eli kallein mahdollinen GF kauden aikana. Arki- ja viikonloppu luonnollisesti voivat olla samat. Jos
€-määrää ei ole johonkin kohtaan määriteltävissä, jätä tyhjäksi (ei nollaa, joka sotkee keskiarvot)
10. TULOSLASKELMA
• Tuotot: merkitse alv 0 % luvut suoraan tuloslaskelmasta. Käytä Muut tuotot tietoa tasaamaan tuotot
vastaamaan tuloslaskelman kokonaistuottoja. HUOM! Ravintola- ja pro shop tuotot ovat yhtiön omia
tuottoja kuten esim. vuokrat ravintolasta tai provisio pro shopista. Älä merkitse tähän ulkopuolisen
ravintolan tai pro shopin pitäjän tuottoja. Jos joku luku on nolla, jätä se tyhjäksi
• Vastikkeet: Yhtiövastike tarkoittaa siis esim. hoitovastiketta ILMAN rahoitusvastiketta
• Tuotot: Kilpailutuotoissa ei ole esim. seuran kilpailutuotot mukana (pois lukien Ry-pohjaiset yhteisöt)
• Kulut: älä käytä miinusmerkkiä edessä, muuta kuin Rahoituskulut / -tuotot kohdassa, jos niiden netto
menee kulupuolelle. Jos joku luku on nolla, jätä se tyhjäksi
11. INVESTOINNIT
• laske eri investointien määrät sen mukaan kun niihin on käytetty rahaa kuluneella kaudella. Lukuihin
lasketaan vain ne investoinnit, jotka on viety taseeseen, ei esim. jo tuloslaskelmassa mukana olevia
kuluina kirjattuja investointityyppisiä kuluja. Jos joku luku on nolla, jätä se tyhjäksi
12. TASE
• käytä taseen lukuja sellaisenaan niin että Vastaavaa ja Vastattavaa täsmää
13. KIINNOSTAVIA LUKUJA
• tähän on mahdollisuus vertailuja varten syöttää kentän käyttämiä rahamääriä erinäisiin
kentänhoidollisiin asioihin. HUOM! jos kentällä on ulkoistettu kentänhoito, on syytä lisätä myös
palveluyrittäjän käyttämät summat vertailukelpoisuuden lisäämiseksi

