
 

 

 

Kotipizza Group Oyj                           4.6.2015 
 
 
KOTIPIZZA GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.2. – 30.4.2015 (3 kk) 
 
HELMI-HUHTIKUU LYHYESTI: 

 Liikevaihto 13,1 milj. euroa (12,0 milj. euroa) – kasvua 9,2 prosenttia 

 Oikaistu liikevoitto 0,7 milj. euroa (0,8 milj. euroa) 

 Oikaistu liikevoitto 5,3 prosenttia liikevaihdosta (6,75 %) 

 Liikevoitto 0,1 milj. euroa (0,8 milj. euroa) – laskua 87,5 prosenttia 

 Liikevoitto 0,8 prosenttia liikevaihdosta (6,7 %) 

 Liiketoiminnan nettorahavirta -1,5 milj. euroa (-0,3 milj. euroa) 

 Bruttoinvestoinnit katsauskaudella -0,08 milj. euroa (-0,4 milj. euroa) 

 Osakekohtainen tulos -0,0012 euroa (-0,0002 euroa) 
 
Kotipizza Groupin toimitusjohtaja Tommi Tervanen: 
 
"Suomen pikaruokamarkkinan myynti kasvoi Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRa ry:n mukaan kalenterivuoden 
ensimmäisellä neljänneksellä 3,6 prosenttia ja Suomen kuluttajaluottamus on ollut positiivisella trendillä viime 
syksystä saakka. Kuluttajien luottamus talouteen koheni edelleen toukokuussa. Kuluttajien luottamusindikaattori oli 
toukokuussa 15,5, kun se huhtikuussa oli 11,4 ja maaliskuussa 11,2. Luottamus talouteen on viimeksi ollut näin vahvaa 
keväällä 2011 mikä lupaa hyvää myös pikaruokamarkkinan kehitykselle Suomessa. 
 
Kotipizzaketjun myynti jatkui hyvällä tasolla vuoden ensimmäisellä neljänneksellä sekä vertailukelpoisen myynnin että 
asiakasmäärien osalta. Kotipizzaravintoloiden vertailukelpoinen ketjumyynti kasvoi 4,1 prosenttia helmi-huhtikuussa. 
Tämän lisäksi avasimme kvartaalin lopulla uusia ravintoloita Tapiolaan Espoossa, Myllypuroon Helsingissä sekä 
Joensuuhun ja Vaasaan. Uusia shop-in-shop ravintoloita avattiin Vääksyyn, Posiolle ja Peuraan. Kun avaukset 
tapahtuivat aivan raportointikauden lopussa, niiden taloudellinen vaikutus ei vielä näy raportoiduissa numeroissa. 
 
Suljimme helmi−huhtikuussa kaksi kannattamatonta ravintolaa, toisen Lappeenrannassa ja toisen Lahdessa. Tämän 
lisäksi shop-in-shop ravintolat suljettiin Huittisilla, Tampereella ja Helsingissä. Kauden lopussa Kotipizza-
ketjuravintoloita oli 265 (265). Tulemme avaamaan kuusi uutta ravintolaa lisää toisen kvartaalin aikana ja 
suunnitelmissa on vielä avata kuusi ravintolaa lisää ennen tilikautemme loppua. 
 
Yhtiön toiminnoista on ajan myötä siirtynyt yhä enemmän Helsinkiin ja yhtiön johtoryhmä on kokonaisuudessaan 
Helsingissä. Niinpä päätimme tammikuussa, että yhtiön entinen pääkonttori Vaasassa suljetaan 31.5.2015. 
Sulkemiseen liittyvät kertakustannukset 0,5 miljoonaa euroa sekä Foodstockissa kirjattu jaksotusvirhe 0,1 miljoonaa 
euroa rasittivat raportoitua liikevoittoa. Foodstockin jaksotusvirhe johtui pääosin edellisille vuosineljännekselle 
kuuluvista kirjaamattomista ostolaskuista, jotka olivat kertyneet sittemmin erotetun työntekijän virheellisen ja osittain 
epärehellisen toiminnan tuloksena. Oikaistu liikevoitto 0,7 miljoonaa euroa jäi 0,1 miljoonaa euroa edellisvuodesta 
lähinnä kaudella vielä rasittaneiden kahden hallinnon kustannuksista. Vaasan konttorin sulkemisesta arvioimme 
saavamme 50 tuhannen euron kulusäästöt kuukaudessa. 
 
Koko vuoden osalta arvioimme konsernin jatkuvien toimintojen ketjumyynnin kasvavan yli 5 prosenttia ja yhtiön 
vertailukelpoisen käyttökatteen/EBITDA:n kasvavan edelliseen tilikauteen verrattuna." 
 
 
KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO 
 
Helmi−huhtikuu 
 
Kotipizza Groupin liikevaihto 30.4.2015 päättyneellä katsauskaudella oli 13,1 miljoonaa euroa, ja se kasvoi 1,1 
miljoonaa euroa eli 9,2 prosenttia verrattuna 12,0 miljoonaan euroon 30.4.2014 päättyneellä vertailukaudella. Kasvu 
johtui pääasiassa Foodstockin kasvaneista myyyntivolyymeistä Suomen SUBWAY® -ravintoloille. 
 



 

 

 

Lopetettujen toimintojen liikevaihto 30.4.2015 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla oli 0,02 miljoonaa euroa, ja se 
laski 0,20 miljoonaa euroa eli 91 prosenttia verrattuna 0,22 miljoonaan euroon 30.4.2014 päättyneellä kolmen 
kuukauden jaksolla. 
 
Kotipizza Groupin liikevoitto 30.4.2015 päättyneellä katsauskaudella oli 0,1 miljoonaa euroa, ja se laski 0,7 miljoonaa 
euroa eli 87,5 prosenttia verrattuna 0,8 miljoonaan euroon 30.4.2014 päättyneellä vertailukaudella. Liikevoiton osuus 
liikevaihdosta päättyneellä katsauskaudella oli 0,8 prosenttia, kun taas 30.4.2014 päättyneellä vertailukaudella se oli 
6,7 prosenttia.  
 
Kotipizza Groupin oikaistu liikevoitto 30.4.2015 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla oli 0,7 miljoonaa euroa, ja se 
laski 0,1 miljoonaa euroa eli 12,5 prosenttia verrattuna 0,8 miljoonaan euroon 30.4.2014 päättyneellä kolmen 
kuukauden jaksolla. Oikaistuun liikevoittoon on oikaistu Vaasan toimipisteen sulkemiseen liittyviä kustannuksia 495 
tuhatta euroa sekä Foodstockin jaksotusvirheestä 115 tuhatta euroa.  Jaksotusvirhe johtui pääosin edellisille 
vuosineljännekselle kuuluvista kirjaamattomista ostolaskuista, jotka olivat kertyneet sittemmin erotetun työntekijän 
virheellisen ja osittain epärehellisen toiminnan tuloksena. Oikaistun liikevoiton lasku johtui pääasiassa katsauskautta 
vielä rasittaneista kahden hallinnon kustannuksista. Yhtiö päätti sulkea yhtiön entisen pääkonttorin Vaasassa 
31.5.2015, mistä arvioidaan saatavan noin 50 tuhannen euron kulusäästöt kuukaudessa.  

 
AVAINLUKUJA     

 
2−4/2015 2−4/2014 muutos % 

1.2.2014− 
31.1.2015 

 
3 kk 3 kk 

 
12 kk 

Liikevaihto, milj. euroa 13,1 12,0 9,2 52,2 
Käyttökate (EBITDA), milj. euroa 0,2 0,9 -77,8 4,3 
Käyttökate% 1,5% 7,5% -6% yks. 8,2 % 
Oikaistu liikevoitto 0,7 0,8 -12,5% 3,8 
Oikaistu liikevoitto% 5,3% 6,6% 1,3% yks. 7,3% 
Liikevoitto (EBIT), milj. euroa 0,1 0,8 -87,5 3,8 
Liikevoitto% 0,8% 6,6% -5,8% yks 7,3% 
Tulos ennen veroja, milj. euroa -0,8 -0,0 e.m.1 0,6 
Osakekohtainen tulos, euroa -0,001 -0,0002 e.m. -0,0 

1 Ei merkityksellinen 

 
TOIMINTASEGMENTTIEN LIIKEVAIHTO JA KÄYTTÖKATE  
 
Kotipizza-segmentti 
Kotipizza-segmentin liikevaihto helmi-huhtikuussa oli 2,7 (3,2) miljoonaa euroa ja se laski 15,6 prosenttia 
edellisvuodesta. Lasku johtui pääasiassa konsernin suorassa omistuksessa olevien ravintoloiden lukumäärän laskusta. 
Suorassa omistuksessa olevat ravintolat konsolidoidaan täysin konsernin lukuihin ja siten niiden lukumäärällä voi olla 
oleellinen merkitys konsernin lukuihin. Kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä suorassa omistuksessa olevia 
ravintoloita oli keskimäärin 2 kappaletta ja edellisen vuoden vastaavalla ajanjaksolla niitä oli keskimäärin 9 kappaletta. 
 
Kotipizza-segmentin käyttökate helmi-huhtikuussa oli 0,4 (1,0) miljoonaa euroa ja se laski 63,4 prosenttia 
edellisvuodesta. Lasku johtui pääasiassa Vaasan toimipisteen sulkemiseen liittyvistä 495 tuhannen euron 
kustannuksista sekä katsauskautta vielä rasittaneista kahden hallinnon kustannuksista. 
 
Foodstock-segmentti 
Foodstock-segmentin liikevaihto helmi-huhtikuussa oli 10,3 (8,9) miljoonaa euroa ja se kasvoi 15,8 prosenttia 
edellisestä vuodesta. Kasvu johtui pääasiallisesti SUBWAY® -ravintoloiden kasvaneista toimituksista. 
 
Foodstock-segmentin käyttökate helmi-huhtikuussa oli 0,10 (0,16) miljoonaa euroa ja se laski 37,5 prosenttia 
edellisvuodesta. Lasku johtui pääasiassa Foodstockissa kaudelle kirjatusta 0,1 miljoonan jaksotusvirheestä. 
Jaksotusvirhe johtui pääosin edellisille vuosineljännekselle kuuluvista kirjaamattomista ostolaskuista, jotka olivat 
kertyneet sittemmin erotetun työntekijän virheellisen ja osittain epärehellisen toiminnan tuloksesta.  
 
 



 

 

 

 

 
SEGMENTTIEN TULOSKEHITYS1 

 
 1.2.–30.4.2015 1.2.–30.4.2014 muutos % 

Liikevaihto Kotipizza, tuhatta euroa 2.770 3.151 -12,1 % 
Liikevaihto Foodstock, tuhatta euroa 10.286 8.886 15,8 % 
Liikevaihto muut, tuhatta euroa 15 0 e.m. 
Liikevaihto yhteensä, tuhatta euroa 13,1 12,0 8,6 % 
    
Käyttökate/EBITDA Kotipizza, tuhatta euroa 348 952 -63,4 % 
Käyttökate/EBITDA Foodstock, tuhatta euroa 100 160 -37,5 % 
Käyttökate/EBITDA muut, tuhatta euroa -212 -218 -2,8 % 
Käyttökate/EBITDA yhteensä, tuhatta euroa 236 894 -73,6 % 

    
Poistot ja arvonalentumiset Kotipizza, tuhatta euroa -98 -70 40,0 % 
Poistot ja arvonalentumiset Foodstock, tuhatta euroa -28 -12 133,3 % 
Poistot ja arvonalentumiset muut, tuhatta euroa -6 -8 -25,0 % 

Poistot ja arvonalentumiset yhteensä, tuhatta euroa -132 -90 46,7 % 
    
Ehdolliset vastikkeet/lisäkauppahinnat, tuhatta euroa 0 0 e.m 
Liikearvon alentuminen, tuhatta euroa 0 0 e.m 
Liikevoitto, tuhatta euroa 104 804 -87,1 % 

1 Ehdollisia vastikkeita ja liikearvon arvonalentumista ei ole otettu huomioon segmenttien EBITDAssa. 

 

RAHOITUSERÄT JA TULOS 
 
Kotipizza Groupin nettorahoituskulut olivat katsauskaudella 0,87 miljoonaa euroa ja ne kasvoivat 0,07 miljoonaa 
euroa eli 6,1 prosenttia verrattuna 0,8 miljoonaan euroon 30.4.2014 päättyneellä kaudella. Kasvu johtui kaudelle 
kirjatuista 0,05 miljoonan euron transaktiokuluista. 
 
Kotipizza Groupin katsauskauden tulos ennen veroja oli -0,8 miljoonaa euroa, ja se väheni 0,8miljoonaa euroa eli 153 
prosenttia verrattuna -0,003 miljoonaan euroon 30.4.2014 päättyneellä vertailukaudella.  
 
Kotipizza Groupin verotulot 30.4.2015 päättyneellä katsauskaudella olivat 0,1 miljoonaa euroa. Katsauskauden tappio 
oli 0,7 (0,02) milj. euroa. Osakekohtainen tulos oli -0,0013 (-0,0002) euroa. Vertailulukuna on esitetty Kotipizza 
Groupin osakekohtainen tulos Q1/2014. 
 
KONSERNIN RAHOITUSASEMA 
 
Kotipizza Group -konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 51,3 milj. euroa (50,8 milj. euroa). 
Konsernin pitkäaikaiset varat olivat yhteensä 38,5 milj. euroa (38,7 milj. euroa) ja lyhytaikaiset varat yhteensä 12,7 
milj. euroa (12,1 milj. euroa). 
 
Konsernin liiketoiminnan nettorahavirta katsauskaudelta oli -1,5 (-0,3) milj. euroa. Käyttöpääomaa vapautui 0,4 
(sitoutui 0,2) milj. euroa. 
 
Investointien nettorahavirta oli 0,08 (0,4) milj. euroa. Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat 
katsauskaudella -0,10 (-0,4) milj. euroa ja aineellisten hyödykkeiden luovutustulot olivat 0 (0) euroa. 
 
Rahoituksen nettorahavirta oli -0,05 (0,1) milj. euroa.  
 
Konsernin omavaraisuusaste oli 8,2 prosenttia (10,4 prosenttia). Omavaraisuusasteen lasku johtui edellisten 
neljännesten tappiollisten tulosten negatiivisesta vaikutuksesta oman pääomaan määrään. 
 
Korolliset velat ilman käypään arvoon arvostettuja ehdollisia vastikkeita olivat 36,1 milj. euroa (35,8 milj. euroa), joista 
lyhytaikaisten velkojen osuus oli 30,0 milj. euroa (0,09 milj. euroa).  



 

 

 

 
Lisätietoja Kotipizza Groupin rahoitusriskeistä on esitetty vuoden 2015 tilinpäätöksessä. 
 
INVESTOINNIT 
 
Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat -0,08 (-0,4) milj. euroa. Yhtiön bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, jotka 
muodostuivat lähinnä IT-järjestelmiin, olivat katsauskaudella -0,02 milj. euroa (-0,2 milj. euroa). Bruttoinvestoinnit 
tytäryritysten hankintaan liittyen olivat 0,02 milj. euroa (0,0 milj. euroa).  
 
HENKILÖSTÖ 
 
Konsernin henkilöstömäärä oli katsauskauden lopussa 38, joista kaikki työskentelivät Suomessa. Edellisen tilikauden 
lopussa 31.1.2015 Yhtiön palveluksessa oli 33 henkilöä, joista kaikki työskentelivät Suomessa. Tätä edeltävän 
tilikauden lopussa 31.1.2014 henkilöstömäärä oli 53 työntekijää ja edelleen vuotta aiemmin 52 työntekijää. 
 
YRITYSJÄRJESTELYT 
 
Konserni laajeni katsauskaudella perustetun yhteisyrityksen kautta. Kotipizza Group, Chalupa Oy ja Think Drinks Oy 
solmivat 13.3.2015 Chalupa Oy:tä koskevan osakassopimuksen tarkoituksenaan avata Helsingin Kallioon kesällä 2015 
meksikolaistyylistä fast casual -konseptia noudattavan Chalupa-ketjun ensimmäinen ravintola. Kotipizza Groupin 
omistusosuus yhteisyrityksestä on 60 prosenttia ja Think Drinks Oy:n 40 prosenttia.  
 
MUUTOKSIA JOHDOSSA 
 
Kotipizza Groupin operatiivisessa johdossa, hallituksessa tai johtoryhmässä ei ole tapahtunut muutoksia 
katsauskaudella.  
 
JOHTORYHMÄ 
 
Kotipizza Group-konsernin johtoryhmässä on viisi jäsentä: Tommi Tervanen (toimitusjohtaja), Timo Pirskanen 
(talousjohtaja), Olli Väätäinen (operatiivinen johtaja), Anssi Koivula (hankintajohtaja) sekä Antti Isokangas 
(viestintäjohtaja). 
 
OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA 
 
Kotipizza Group Oyj:n osakepääoma oli katsauskauden lopussa 80.000,00 euroa ja osakkeiden lukumäärä oli yhteensä 
544.275.188 kappaletta. Yhtiöllä on yksi osakesarja ja kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen Yhtiön yhtiökokouksessa. 
Kaikki osakkeet tuottavat yhtäläisen oikeuden osinkoon ja muuhun yhtiön varojen jakoon. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä 
on lunastus- ja suostumuslauseke. Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa 9 (9) osakkeenomistajaa. Yhtiöllä ei ole 
hallussaan omia osakkeita. 
 
Kotipizza Group Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous päätti 28.5.2015 yhtiön osakkeiden lukumäärän vähentämisestä 
yhdistämällä osakkeita (reverse split). Osakkeiden yhdistäminen tullaan toteuttamaan lunastamalla vastikkeetta 
kultakin osakkeenomistajalta 434 osaketta kustakin 435 osakkeesta pyöristettynä ylöspäin lähimpään täyteen 
osakkeeseen. Yhdistämisen jälkeen yhtiön osakkeiden lukumäärä tulee olemaan 1.251.201. 
 
Sentica Partners Oy:n hallinnoimat rahastot Sentica BuyOut III Ky ja Sentica BuyOut III Co-Investment Ky omistivat 
katsauskaudella yhteensä 90,2 prosenttia yhtiön osakekannasta. Toimitusjohtaja Tommi Tervanen 4,3 prosenttia, 
operatiivinen johtaja Olli Väätäinen 1,5 prosenttia, hankintajohtaja Anssi Koivula 0,5 prosenttia ja yhtiön hallituksen 
jäsen Kim Hanslin 0,9 prosenttia yhtiön osakekannasta. 
 
YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 
 
Kotipizza Groupin ylimääräinen yhtiökokous 2.3.2015 päätti muuttaa yhtiön nimen Frankis Group Oyj:stä Kotipizza 
Group Oyj:ksi. 
 
RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT 



 

 

 

Vallitsevat taloudelliset olosuhteet vaikuttavat kuluttajien rahankäyttöön Kotipizza Group-konsernin maantieteellisillä 
markkina-alueilla ja heijastuvat tätä kautta myös Kotipizza Groupin toiminnan tulokseen sekä lyhyellä että pitkällä 
aikavälillä. Pikaruoka-alan kysyntä ei ole erityisen herkkä vallitsevalle taloustilanteelle, sillä tarjooman hintaväli on 
ravintolaruoaksi matala. Pikaruoan kysyntä saattaa jopa kasvaa matalasuhdanteessa muun ravintolaruoan kysynnän 
laskiessa.  

Kotipizza Groupin toiminnan riskit ja epävarmuustekijät pitkällä aikavälillä liittyvät yhtiön mahdolliseen 
epäonnistumiseen kuluttajien tottumusten ja mieltymysten ennakoinnissa tai uusien mielenkiintoisten konseptien 
luomisessa sekä mahdollisen laajentumisen uusille paikkakunnille tai ulkomaille mukanaan tuomille uusille 
liiketoiminnan riskeille. Pikaruokaravintola-alalla kilpailutilanteen odotetaan jatkuvan edelleen erittäin kovana. 

Lisätietoja Kotipizza Groupin riskeistä ja riskienhallinnasta on esitetty vuoden 2015 tilinpäätöksessä. 
 
KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT 
 
Katsauskauden jälkeen ei ole merkittäviä raportoitavia tapahtumia. 

NÄKYMÄT TILIKAUDELLE 2016 

Yhtiö arvioi jatkuvien toimintojen ketjumyynnin kasvavan kuluvalla tilikaudella yli 5 prosenttia 31.1.2015 päättyneen 
tilikauden 70,5 miljoonasta eurosta. Jatkuvien toimintojen ketjumyynti 31.1.2015 päättyneeltä tilikaudelta ei sisällä 
tilikaudella myydyn 55 Burger, Cola and Fries liiketoiminnan ketjumyyntiä. Ketjumyynti on Yhtiön kanssa kulloinkin 
franchising sopimussuhteessa olevien yritysten yhteenlaskettu myynti, jonka perusteella yhtiön franchising maksut 
kuukausittain laskutetaan. Se sisältää myös yhtiön suorassa omistuksessa olevien ravintoloiden myynnin. 

Yhtiö arvioi vertailukelpoisen käyttökatteen (EBITDA) kasvavan 31.1.2015 päättyneen tilikauden 4,4 miljoonasta 
eurosta. Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) 31.1.2015 päättyneeltä tilikaudelta ei sisällä tilikaudella myytyä 55 
Burger, Cola and Fries liiketoimintaa eikä tilikauden aikana myytyä tilitoimisto Francount Oy:n liiketoimintaa eikä 
kertaluonteisia eriä. Vertailukelpoisella käyttökatteella (EBITDA) tarkoitetaan yhtiön jatkuvien toimintojen 
käyttökatetta (EBITDA) oikaistuna kertaluontoisilla erillä. Kertaluonteisiin eriin kuuluvat muun muassa myyntivoitot ja 
-tappiot sekä liiketoimintojen uudelleenjärjestelyjen ja henkilöstövähennysten kulut.. 
 
LAATIMISPERIAATTEET 
 
Kotipizza Groupin tilintarkastamattomaan osavuosikatsaukseen 30.4.2015 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta, 
mukaan lukien tilintarkastamattomat vertailutiedot 30.4.2014 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta, on sovellettu 
IFRS:n kirjaamis- ja arvostusperiaatteita.  



 

 

 

 
 
TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT 
 
KONSERNITULOSLASKELMA 
 30. huhtikuuta 2015 päättyneeltä kolmen kuukauden ajanjaksolta 
 

 
Liitetiedot 

1.2.2015 –
30.4.2015 

1.2.2014 –
30.4.2014 Muutos % 

1.2.2014 –
31.1.2015 

Tuhatta euroa 
 

    
      
Jatkuvat toiminnot         
Liikevaihto   13.071 12.037 8,6 % 52.226 
Muut liiketoiminnan tuotot   39 14 178,6 % 65 
Raaka-aine- ja tuotevaraston muutos (+/–)   699 183 282,0 % -239 
Raaka-aineet ja valmiit tuotteet (–)   -11.009 -9.343 17,8 % -40.670 
Työsuhde-etuudet/kulut (–)   -1.347 -685 96,6 % -2.787 
Poistot (–)    -132 -90 46,7 % -463 
Arvonalentumiset (–)   0 0 e.m.1 -15 
Liikearvon alentuminen (–)   0 0 e.m. 0 
Ehdolliset vastikkeet / lisäkauppahinnat  (–)   0 0 e.m. 0 
Muut liiketoiminnan kulut (–)   -1.217 -1.312 -7,2 % -4.323 

Liikevoitto    104 804 -87,1 % 3.794 
   

 
    

Rahoitustuotot   1 12 -91,7 % 35 
Rahoituskulut   -868 -819 6,0 % -3.265 

Voitto / tappio ennen veroja jatkuvista 
toiminnoista   -763 -3 e.m. 564 
    

 
    

Tuloverot    109 -17 e.m. -181 

Tilikauden voitto / tappio jatkuvista 
toiminnoista   -654 -20 e.m. 383 

 
  

 
    

Lopetetut toiminnot         
Tappio verojen jälkeen lopetetuista toiminnoista   -6 -87 93,1 % -918 

 
  

 
    

Tilikauden tappio 
 

-660 -107 e.m. -535 

    
 

    
Osakekohtainen tulos EUR:         
Tilikauden laimentamaton tulos emoyhtiön 
osakkeenomistajille (ei 
laimennusinstrumentteja)   -0,0012 -0,0002 e.m. -0,0010 

 
        

Jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos EUR:         
Tilikauden laimentamaton tulos emoyhtiön 
osakkeenomistajille (ei 
laimennusinstrumentteja)   -0,0012 0,0000 e.m. 0,0007 

1 Ei merkityksellinen 

 
 
 
  



 

 

 

KONSERNIN MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT  
   
30. huhtikuuta 2015 päättyneeltä kolmen kuukauden ajanjaksolta  
 

 

1.2.2015 –
30.4.2015 

1.2.2014 –
30.4.2014 

Muutos % 1.2.2014 –
31.1.2015 

Tuhatta euroa     
        
Tilikauden voitto (tappio) -660 -107 e.m.1 -535 
        
Muut laajan tuloksen erät:       
Muut laajan tuloksen erät, jotka siirretään tulosvaikutteisiksi:     
Muuntoerot ulkomaisesta tytäryrityksestä 0 16 e.m. -9 
Muut laajan tuloksen erät, netto, jotka siirretään 
tulosvaikutteisiksi 0 16 e.m. -9 

     
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 0 16 e.m. -9 

 
      

Tilikauden laaja tulos yhteensä verojen jälkeen -660 -91 e.m. -544 

1 Ei merkityksellinen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

KONSERNITASE 
30. huhtikuuta 2015 päättyneeltä kolmen kuukauden ajanjaksolta 
 

 
Liitetiedot 30.4.2015 30.4.2014 Muutos % 31.1.2015 

Tuhatta euroa      
      
Varat      
Pitkäaikaiset varat        
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet  771 695 10,9 % 808 
Liikearvo   35.819 36.240 -1,2 % 35.819 
Aineettomat hyödykkeet  1.236 878 40,7 % 1.229 
Pitkäaikaiset rahoitusvarat  2 2 0,0 % 2 
Pitkäaikaiset myyntisaamiset ja muut saamiset  485 705 -31 % 574 
Laskennalliset verosaamiset  186 140 32,9 % 90 

Yhteensä   38.499 38.660 -0,4 % 38.522 
      

Lyhytaikaiset varat         
Vaihto-omaisuus  3.642 3.465 5,1 % 2.938 
Myyntisaamiset ja muut saamiset  5.302 5.741 -7,10 % 5.449 
Lyhytaikaiset verosaamiset  245 297 -17,5 % 230 
Ennakkomaksut  0 0 e.m. 0 
Rahavarat   3.528 2.593 -36,1 % 5.201 

Yhteensä  12.717 12.096 5,1 % 13.818 

 
        

Luovutettaviin eriin liittyvät varat  35 0 e.m. 82 
          
Varat yhteensä  51.251 50.756 1,0 % 52.422 

         
Oma pääoma ja velat  

  
  

Osakepääoma  80 80 0 % 80 
Muuntoerot  0 5 e.m. 0 
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto  5.362 5.362 0 % 5.362 
Kertyneet voittovarat   -1.238 -145 e.m. -579 
Määräysvallattomien omistajien osuus  20   100 % 0 

Oma pääoma yhteensä  4.224 5.302 -20 % 4.863 
          
Pitkäaikaiset velat          
Korolliset lainat   6.077 35.732 -82 % 35.860 
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat 
rahoitusvelat 

 
152 243 -37 % 179 

Muut pitkäaikaiset velat  4.162 3.545 17 % 3.850 
Laskennalliset verot   70 101 -30 % 85 

Yhteensä  10.461 39.621 -73 % 39.974 
 
Lyhytaikaiset velat 

 
       

Korolliset lainat   29.990 87 243 % 183 
Ostovelat ja muut velat  6.511 5.693 14 % 7.307 
Varaukset  0 31 e.m. 0 
Lyhytaikaiset verovelat  10 22 -55 % 10 

Yhteensä  36.511 5.833 8 % 7.500 
      
Luovutettaviin eriin liittyvät velat  55 0 e.m. 85 

 
        

Velat yhteensä   47.027 45.454 3 % 47.559 

Oma pääoma ja velat yhteensä  51.251 50.756 1 % 52.422 

 



 

 

 

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA  
  
30. huhtikuuta 2015 päättyneeltä osavuosikatsaukselta 
   

 
Osakepääoma 

Sijoitetun 
vapaan oman 

pääoman 
rahasto 

Kertyneet 
voittovarat 

Kertyneet 
muuntoerot 

Määräysval-
lattomien 

osuus 
Oma pääoma 

yhteensä 

Emoyrityksen omistajille 
kuuluva oma pääoma, 
tuhatta euroa       
1. helmikuuta 2015 80 5.362 -579 0 0 4.863 
       
Tilikauden tulos 0 0 -660 0 0 -660 
Muut laajan tuloksen erät 0 0 0 0 0 0 

Laaja tulos yhteensä 0 0 -660 0 0 -660 
Osakeanti 0 0 0 0 20 20 
Muu 0 0 1 0 0 1 
Osingot 0 0 0 0 0 0 
30. huhtikuuta 2015 80 5.362 -1.238 0 20 4.224 

       

 
30. huhtikuuta 2014 päättyneeltä osavuosikatsaukselta  

 
Osakepääoma  

Sijoitetun 
vapaan oman 

pääoman 
rahasto  

Kertyneet 
voittovarat 

Kertyneet 
muuntoerot 

 

Oma pääoma 
yhteensä 

Emoyrityksen omistajille 
kuuluva oma pääoma, 
tuhatta euroa       
       
1. helmikuuta 2014 80 5.362 -55 16   5.403 
       
Tilikauden tulos 0 0 -107 0   -107 
Muut laajan tuloksen erät 0 0 16 0   16 

Laaja tulos yhteensä 0 0 -91 0   -91 
Osingot 0 0 0 0   0 
Muu  0 0 1 -11   10 
30. huhtikuuta 2014  80 5.362 -145 5   5.302 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KONSERNIN KASSAVIRTALASKELMA  
30. huhtikuulta 2015 päättyneeltä kolmen kuukauden ajanjaksolta  



 

 

 

  

 
30.4.2015 30.4.2014 Muutos % 31.1.2015 

Tuhatta euroa     
     
Liiketoiminta      
Tulos ennen veroja -763 -3 e.m. 564 
Lopetetuista toiminnoista johtuva tappio ennen veroja -7 -106 -93,4 % -1.039 
          
Oikaisut, joilla tulos ennen veroa täsmäytetään 
nettokassavirtoihin:         
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden poistot  54 46 17,4 % 190 
Aineettomien hyödykkeiden poistot ja arvonalentumiset  78 44 77,3 % 288 
Lopetettuihin toimintoihin sisältyvät poistot ja alaskirjaukset 0 14 e.m. 478 
Ehdolliset vastikkeet 0 0 e.m. 0 
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden luovutusvoitto 0 0 e.m. 0 
Rahoitustuotot -1 -12 -91,7 % -35 
Rahoituskulut 868 819 6,0 % 3.265 

        
Käyttöpääoman muutos:         
Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos (+/–) 422 825 -48,8 % 835 
Varaston muutos (+/–)  -704 -183 284,7 % 325 
Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos (+/–)  -153 -447 -65,8 % 728 
Varausten muutos (+/–)  0 0 e.m. -31 
        
Maksetut korot (–) -1.319 -1.277 3.3 % -2.640 
Saadut korot  1 12 -91,7 % 35 
Maksetut verot (–) -15 -59 -74,6 % -30 

Liiketoiminnasta kertyneet nettokassavirrat -1.539 -327 370,7 % 2.933 
        
Investointien rahavirrat        
Tytäryritysten hankinta 20 0 e.m. 0 
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankinta (–) -15 -165 -90,9 % -592 
Aineettomien hyödykkeiden hankinta (–) -86 -274 -68,6 % -638 
Lainojen takaisinmaksu 0 0 e.m. 0 
Myytävissä olevien rahoitusvarojen myyntituotot 0 0 e.m. 0 
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myyntitulot 0 0 e.m. 146 

Investointeihin käytetyt nettokassavirrat -81 -439 -81,5 % -1.084 
        
Rahoituksen rahavirrat         
Lainojen nostot  0 0 e.m. 0 
Lainojen takaisinmaksut (–)  0 0 e.m. 0 
Rahoitusleasingmaksut (+/ –)  -53 104 e.m. 97 

Rahoitukseen käytetyt nettokassavirrat  -53 104 e.m. 97 

 
    

Rahavarojen muutos -1.673 -662 152,7 % 1.946 
Rahavarat 1. helmikuuta  5.201 3.255 59,8 % 3.255 

Rahavarat 30. huhtikuuta  3.528 2.593 36,1 % 5.201 

 
  



 

 

 

 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot   

  

Liitetieto 1. Segmentti-informaatio  
  
Konsernilla on kaksi eri raportoitavaa toimintasegmenttiä. Raportoitavat segmentit ovat:  
- Kotipizza-segmentti, joka tarjoaa palveluja konsernin franchising-yrittäjille tai harjoittaa konsernin omistamien 
Kotipizza-ravintoloiden toimintaa 
- Foodstock-segmentti, joka harjoittaa tukkuliiketoimintaa konsernin muille liiketoimintayksiköille ja ulkopuoliselle 
asiakkaille 
 
Eri segmentit on yhtiöitetty ja kukin yritys hoitaa oman segmenttinsä liiketoiminnan ja siihen liittyvän raportoinnin. 
Segmenttien välinen hinnoittelu perustuu käypiin markkinahintoihin. 

 

 
2015 2014 2015 

Segmenttitietoja, tuhatta euroa 1.2.–30.4. 1.2−31.1 

    
Liikevaihto Kotipizza 2.770 3.151 12.251 

Liikevaihto Foodstock 10.286 8.886 39.954 

Liikevaihto muut 15 0 21 

Liikevaihto yhteensä 13.071 12.037 52.226 

    
Käyttökate/EBITDA Kotipizza 348 952 4.152 

Käyttökate/EBITDA Foodstock 100 160 793 

Käyttökate/EBITDA muut -212 -218 -673 

Käyttökate/EBITDA yhteensä 236 894 4.272 

    
Poistot ja arvonalentumiset Kotipizza -98 -70 -340 

Poistot ja arvonalentumiset Foodstock -28 -12 -114 

Poistot ja arvonalentumiset muut -6 -8 -24 

Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -132 -90 -478 

    
Ehdolliset vastikkeet/lisäkauppahinnat 0 0 0 

Liikearvon alentuminen 0 0 0 

Liikevoitto 104 804 3.794 
 

 
  



 

 

 

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot   

 

Liitetieto 2. Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot  

 
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot liittyvät Kotipizza-segmentin Venäjän-
toimintoihin, Domi-pizzapaloihin, franchising-segmentin 55 Burger, Cola and Fries -konseptin myymiseen sekä 
taloushallintopalvelu-segmentin liiketoiminnan myymiseen. Molempien myytyjen liiketoimintojen - 
taloushallintopalvelun ja 55 Burger, Cola and Fries -konseptin kauppahinta oli 1 euro. 
 
Venäjän yhtiön likvidointi saatiin päätökseen 29.7.2014. 

 

 

1.2.-30.4.2015 1.2.-30.4.2014 

Tuhatta euroa   
   
Liikevaihto 20 220 
Liiketoiminnan muut tuotot  0 19 
Poistot 0 -14 
Kulut -27 -319 

Liiketappio -7 -94 
Rahoituskulut 0 -12 
Luovutettaviin eriin liittyvä myyntitappio 0 0 

Tappio lopetetuista toiminnoista tilikaudella ennen veroja -7 -106 
Verojen vaikutus  1 19 

Tilikauden tappio lopetetuista toiminnoista  -6 -87 

 
    

Lopetettujen toimintojen osakekohtainen tulos EUR:     
Tilikauden laimentamaton tulos emoyhtiön osakkeenomistajille (ei 
laimennusinstrumentteja) 0,0000 -0,0002 

 
    

Tärkeimmät lopetettuihin toimintoihin liittyvät varojen ja velkojen ryhmät:      
   
  30.4.2015 30.4.2014 

Tuhatta euroa   
Varat 

  Vaihto-omaisuus 9 0 
Myyntisaamiset ja muut saamiset 26 0 

Lopetettuihin toimintoihin liittyvät varat  35 0 

 
    

Velat     
Saadut vakuudet  15   
Muut velat  11 0 
Siirtovelat 29   

Lopetettuihin toimintoihin liittyvät velat 55 0 
  

Lopetettujen toimintojen rahavirtoja ei raportoida erikseen, joten tätä tietoa ei ole luotettavasti saatavilla. 

 
  



 

 

 

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 

  

Liitetieto 3. Työsuhde-etuudet 

 Työsuhde-etuuksiin liittyvät kulut sisältyvät kaikki hallinnollisiin (kiinteisiin) kuluihin 

 

  1.2.-30.4.2015 1.2.-30.4.2014 

Tuhatta euroa    

   

Palkat ja palkkiot 1.145 556 

Sosiaaliturvasta johtuvat kulut  80 25 

Eläkekulut (maksupohjaiset järjestelyt)  122 104 

Työsuhde-etuudet yhteensä 1.347 685 

 
  



 

 

 

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 
  
Liitetieto 4. Vastuusitoumukset 
Yhtiön vastuusitoumukset 30.4.2015 
 1.2.-30.4.2015 

Tuhatta euroa   
Leasingvastuut     32 
Toissijaiset vastuut 23 
Vuokratakaukset 590 
Pankkitakaukset 920 
Toimitilojen vuokravastuut 3.426 
Pantatut talletukset 361 
Yrityskiinnitykset, yleisvakuutena 2.500 
Takaukset 640 
Takaukset muiden kuin saman konsernin yritysten puolesta 661 
 
  



 

 

 

Helsingissä 4.6.2015 
 
 
Kotipizza Group Oyj:n hallitus 
 
 
Lisätietoja: Tommi Tervanen, toimitusjohtaja, puhelin 02007 716 743 ja Timo Pirskanen, talousjohtaja, puhelin 0207 
716 747 
 
 
Tunnuslukujen laskentakaavat 
 

Oikaistu liikevoitto = 
Liikevoitto oikaistuna kertaluonteisiin eriin kuuluvilla myyntivoitoilla ja –
tappioilla sekä liiketoimintojen uudelleenjärjestelyjen ja 
henkilöstövähennysten kuluilla 

Oikaistu liikevoittoprosentti = 
Oikaistu liikevoitto 

* 100 
Liikevaihto 

Liikevoitto  Yhtiön jatkuvien toimintojen raportoitu liikevoitto 
   

Liikevoittoprosentti  
Liikevoitto 

* 100 
Liikevaihto 

Oman pääoman tuotto = 
Nettotulos 

* 100 
Oma pääoma 

 
 

 

Omavaraisuusaste = 
Oma pääoma 

* 100 
Varat yhteensä 

 
 

 

Osakekohtainen tulos = 
Tilikauden voitto tai tappio  

Osakkeiden lukumäärä  
 

 
 

Nettovelkaantumisaste 
= 

(Korolliset velat – likvidit rahavarat) 
* 100 

Taseen oma pääoma 
  

Oikaistu käyttökate  
Käyttökate oikaistuna kertaluonteisiin eriin kuuluvilla myyntivoitoilla ja –
tappioilla sekä liiketoimintojen uudelleenjärjestelyjen ja 
henkilöstövähennysten kuluilla 

   

Oikaistu käyttökateprosentti  
Oikaistu käyttökate 

* 100 
Liikevaihto 

 
 

 

Käyttökate = 
Liikevaihto + Muut liiketoiminnan tuotot +/- Raaka-aine- ja tuotevaraston 
muutos - Raaka-aineet ja valmiit tuotteet -Työsuhde-etuudet/kulut - Muut 
liiketoiminnan kulut 

 
 

 

Käyttökateprosentti = 
Käyttökate 

* 100 
Liikevaihto 

 
 
 
 
 
 


