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RESTAMAXIN OSAVUOSIKATSAUS Q1/2015

KONSERNIN VOIMAKAS KASVU JATKUI JA KANNATTAVUUS PARANI 
TAMMI–MAALISKUUSSA 2015

Tammi-maaliskuu 2015 lyhyesti

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajan-
jaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita.

Koko konserni:

Konsernin liikevaihto oli 24,5 miljoonaa euroa 
(15,9 miljoonaa euroa), kasvua 53,6 prosenttia.
Käyttökate oli 2,9 miljoonaa euroa (1,4 miljoonaa 
euroa), kasvua 104,6 prosenttia. Liikevoitto oli 
0,8 miljoonaa euroa (0,1 miljoonaa euroa), kasvua 
802,4 prosenttia.

Ravintolaliiketoiminta:

Ravintolaliiketoimintasegmentin liikevaihto oli 
22,4 miljoonaa euroa (15,9 miljoonaa euroa), kas-
vua 41,0 prosenttia. Käyttökate oli 2,6 miljoonaa 
euroa (1,4 miljoonaa euroa), kasvua 81,0 prosent-
tia. Liikevoitto oli 0,7 miljoonaa euroa (0,1 miljoo-
naa euroa), kasvua 649,1 prosenttia.

Henkilöstövuokrausliiketoiminta:

Henkilöstövuokraustoimintasegmentin liikevaih-
to oli 4,3 miljoonaa euroa. Käyttökate oli 0,4 mil-
joonaa euroa. Liikevoitto oli 0,1 miljoonaa euroa. 
(Uusi liiketoimintasegmentti, ei vertailulukuja.)

Vuoden 2015 näkymät

Tulosohjeistus (20.2.2015 lähtien):

Restamax arvioi konsernin saavuttavan tilikaudel-
la 2015 yli 100 miljoonan euron liikevaihdon, sekä 
käyttökatteen ja liikevoiton suhteellisesti parane-
van edelliseen tilikauteen verrattuna.



Q1

TOIMITUSJOHTAJA MARKKU VIRTANEN:

jatkuu seuraavalla sivulla

Vuosi 2015 alkoi vahvasti

Vuonna 2014 toteutimme onnistuneesti useita suu-
ria kasvuinvestointeja. Rengasravintolat-yritys-
osto vuoden 2014 maaliskuussa, henkilöstövuok-
raussegmentin liittäminen osaksi toimintaamme 
elokuussa sekä pohjoisen matkailukeskuksiin 
laajentaminen Tunturimax-yrityskaupan myötä 
lokakuussa ovat luoneet vahvan kasvualustan tu-
levaisuudellemme. Ravintolasalkkumme täyden-
tyi vuoden 2014 aikana jopa 32 ravintolalla. Tehdyt 
liiketoimintakaupat saatettiin loppuun tilikauden 
2014 aikana, joten ostetut liiketoiminnot ovat olleet 
vuoden 2015 alussa täysimääräisesti käytössämme. 

Vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä liike-
vaihtomme kasvoi edellisvuodesta yli 53 prosent-
tia. Käyttökatteemme kasvu oli yli 104 prosenttia 
ja liikevoiton kasvu jopa yli kahdeksankertainen 
edelliseen vuoteen verrattuna. 

Haastavasta markkinatilanteesta huolimatta teim-
me vuoden ensimmäisellä neljänneksellä olosuh-
teisiin nähden hyvän tuloksen. Pyhällä ja Rukalla 
sijaitsevien tunturiravintoloidemme talvisesonki 
oli myynnillisesti varsin onnistunut. Myös henki-
löstövuokraustoiminnan osalta vuosi 2015 käyn-
nistyi vahvassa myötätuulessa. 

Olen ollut erinomaisen tyytyväinen henkilöstöm-
me joustavaan ja tehokkaaseen työskentelyyn näi-
nä taloudellisesti haastavina aikoina. Henkilöstö-
kuluprosenttimme on pysynyt varsin tehokkaana, 
ja suuri kiitos tästä kuuluu johdollemme ja henki-
löstöllemme. Organisaatiomme sai viime vuoden 
lopulla toteutetussa työtyytyväisyyskyselyssä hy-
vät arvosanat. Tulemme jatkamaan hyväksi havai-
tulla linjalla ja saadun palautteen avulla kehittä-
mään toimintaamme entisestään.

Maaliskuun 2015 alussa toimintaamme läh-
ti kanssamme kehittämään varatoimitusjohtaja 
Harri Niskanen, joka tuo konsernimme johtami-
seen arvokasta ammattiosaamista. Myös yhteis-
työkumppaneidemme merkitys toiminnallemme 
on kasvanut entisestään. Olemme laajentaneet 
kumppaniverkostoamme ja tehostaneet yhteis-
työtä sopimustoimittajiemme kanssa. Listautu-
neena, voimakkaasti kasvavana vakavaraisena 
yhtiönä olemme myös itse entistä parempi kump-
pani niin vuokranantajatahoille kuin muillekin si-
dosryhmillemme.

Poikkeuksellista tuloskehitystä alan 
matalasuhdanteesta huolimatta
 
Suomessa ravintolamarkkinan kokonaisarvo on 
nykyään noin viisi miljardia euroa. Vuonna 2014 
(tammi–joulukuussa) anniskeluravintoloiden lii-
kevaihto kasvoi 1,2 prosenttia, kun vuonna 2013 
alan liikevaihdon kasvu oli 1,6 prosenttia. An-
niskeluravintoloiden myynti laski vuonna 2014 
ennakkotiedon mukaan 3,0 prosenttia, alkoho-
lin myynti laski noin 5 prosenttia ja myös ruoka-
myynti laski (tammi–syyskuussa 2014).

Vaikka alalla viime vuosi 2014 oli lievästi lasku-
suhdanteinen, pitkällä aikavälillä matkailu- ja 
ravintola-ala nähdään kasvavana toimialana. 
Keskeisiä syitä, joiden johdosta ravintolamarkki-
nan kasvu on ollut hieman BKT:n kasvua voimak-
kaampaa ovat kotimaan matkailun ja turismin li-
sääntyminen, kaupungistuminen,  yksihenkisten 
asuntokuntien lukumäärän kasvu sekä kuluttaja-
tottumusten muutos.

Matkailu- ja Ravintolapalvelut ry:n toimeksian-
nosta TNS Gallupin toteuttaman ravintolaruokai-
lun trenditutkimuksen 2014 mukaan suomalaiset 
ruokailevat ravintolassa huomattavasti enemmän 
kuin kymmenen vuotta sitten. Ravintolassa ruo-
kailijoiden määrä on kasvanut tasaisesti tähän 
päivään, joskin kehitys on parin viime vuoden ai-
kana lievästi hidastunut.

Haasteista huolimatta alan elpymistä on näkyvis-
sä. Talouden yleisesti arvioidaan kääntyvän hitaa-
seen kasvuun viennin vauhdittumisen myötä vuo-
den 2015 lopulla. Muita positiivisia näkymiä ovat 
edustuskulujen verovähennysoikeuden osittainen 
palauttaminen vuoden 2015 alusta lähtien, jonka 
mukaan yritykset voivat vähentää 50 % edustus-
kuluista tuloverotuksessaan. Päätös tukee mat-
kailu- ja ravintola-alan palvelujen kysyntää, lisää 
työllisyyttä ja tuo verotuloja valtiolle. 

Matkailu- ja ravintola-ala on merkittävä työllistä-
jä, joka tuo vuosittain valtiolle yli 5 miljardia euroa 
verotuloja. Toivonkin uuden Suomen hallituksen ja 
päättäjien tunnustavan toimialan tärkeyden ja huo-
lehtivan sen kasvun edellytyksistä tekemällä jatkos-
sa hyviä arvonlisävero- ja alkoholiveropäätöksiä.
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jatkuu edelliseltä sivulta

Henkilöstövuokraustoimiala – tulevaisuuden 
toimiala

Henkilöstövuokraussegmentti tuli osaksi toimin-
taamme tilikaudella 2014. Tytäryhtiömme Smile 
Henkilöstöpalvelut Oy:n avulla varmistamme hen-
kilöstön riittävän saatavuuden tulevaisuudessa ja 
tuemme yhtiömme kasvua. Teimme vuonna 2014 
merkittävän määrän uudistuksia, investointeja ja 
yhtiöjärjestelyjä uuden segmentin integroimiseksi 
osaksi toimintaamme. Tämän liiketoimintaseg-
mentin yhdistäminen konserniimme on kuitenkin 
vielä kesken ja liiketoiminta alkuvaiheessa, mutta 
näen henkilöstövuokrauksessa huiman kasvupo-
tentiaalin.

Valtakunnallisten tilastojen mukaan henkilös-
tövuokrauspalveluiden liikevaihto on jatkuvassa 
kasvussa ja toimialan kasvunäkymät ovat suotui-
sat. Ala tarjoaa niin tämän päivän työnantajille 
kuin työntekijöille joustavat toimintamahdolli-
suudet. Uudet sukupolvet ovat avoimia tekemään 
töitä joustavasti eri yrityksissä ja toimialoilla. Val-
takunnallisen vuokratyöntekijätutkimusten 2014 
mukaan vuokratyö nähdään mielekkäänä ja jopa 
86 % vuokratyöntekijöistä suosittelisi vuokratyö-
tä tuttavalleen. Erityisesti nuorisotyöllistävyyden 
kannalta henkilöstövuokraustoimialan rooli yh-
teiskunnassamme on merkittävä. 

Jo 100 ravintolaa ympäri Suomea

Vaikka ravintolapalvelujen kysyntään liittyy epä-
varmuutta ja kilpailu alalla on kireää, olemme 
onnistuneet kasvattamaan liiketoimintaamme ja 
ylläpitämään samalla hyvän kannattavuustason, 
joka on selkeästi toimialan keskimääräisen kan-
nattavuuden yläpuolella. Yksi menestyksemme 
keskeisin avaintekijä on lukuisat yksiölliset ravin-
tolakonseptit, jotka ovat räätälöitävissä eri paik-
kakunnille palvelemaan erilaisten kohderyhmien 
tarpeita ja toiveita.

Tänä päivänä konserniimme kuuluu noin 100 ra-
vintolaa eri puolilla Suomea. Vuoden alusta 2015 
ravintolaportfoliomme täydentyi kolmella uudella 
yökerholla, kun Apollo- ja Tivoli-yökerhojen os-
tolla veimme toimintaamme uudelle markkina-
alueelle Ouluun ja vahvistimme nykyistä markki-
na-asemaamme Porissa Cabaret-yökerhokaupalla. 
Avasimme myös yhteistyössä Hans Välimäen kans-
sa Helsinkiin Rikhard von Trappe -belgialaisravin-
tolan sekä tytäryhtiömme Priima-Ravintolat Oy:n 
kanssa Jyväskylään ravintola Boho & Keittiön.

Vuoden ensimmäinen neljännes antaa vahvan viit-
teen siitä, että tulemme onnistumaan tälle vuodelle 
asettamiemme tavoitteiden saavuttamisessa.

Markku Virtanen, toimitusjohtaja
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AVAINLUKUJA 

RESTAMAX KONSERNI YHTEENSÄ

(1000 euroa)  1 -3/2015  1- 3/2014  1-12/14

KESKEISIMMÄT TUNNUSLUVUT, koko konserni   

Liikevaihto 24 450 15 914 86 653

Käyttökate 2 895 1 415 12 008

Käyttökate, % 11,8 % 8,9 % 13,9 %

Liikevoitto 788 87 5 265

Liikevoitto, % 3,2 % 0,5 % 6,1 %

Katsauskauden tulos 488 71 3 334

Emoyhtiön osakkeenomistajille 638 102 3 451

Määräysvallattomille omistajille -150 -31 -117

Emoyhtiön osakkeenomistajille
kuuluva osakekohtainen tulos (euroa) 0,04 0,01 0,22

Korolliset nettovelat 21 405 7 685 18 944

Nettovelkaantumisaste, % 53,9 % 20,3 % 48,1 %

Omavaraisuusaste, % 50,1 % 61,3 % 47,2 %

Sijoitetun pääoman tuotto, %,( p.a.) 5,0 % 1,8 % 10,5 %
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RAVINTOLALIIKETOIMINTA

(1000 euroa)  1 -3/2015  1- 3/2014  1-12/14

Liikevaihto 22 443 15 914 83 666

Käyttökate 2 562 1 415 11 444

Käyttökate, % 11,4 % 8,9 % 13,7 %

Liikevoitto 654 87 4 957

Liikevoitto, % 2,9 % 0,5 % 5,9 %

KESKEISIMMÄT TUNNUSLUVUT 

Materiaalikate, % 74,1 % 75,4 % 74,0 %

Henkilöstökulut, % 29,6 % 29,5 % 29,6 %

HENKILÖSTÖVUOKRAUSTOIMINTA

(1000 euroa)  1 -3/2015  1- 3/2014  1-12/14

Liikevaihto 4 316  - 6 833

Käyttökate 427  - 696

Käyttökate, % 9,9 %  - 10,2 %

Liikevoitto 134  - 308

Liikevoitto, % 3,1 %  - 4,5 %

KESKEISIMMÄT TUNNUSLUVUT 

Henkilöstökulut, % 85,9 %  84,0 %
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LIIKEVAIHTO JA TULOS

RAHAVIRTA, INVESTOINNIT JA RAHOITUS 

Konsernin ensimmäisen neljänneksen 2015 tulos

Koko konserni:

Konsernin liikevaihto oli 24,5 miljoonaa euroa (15,9 
miljoonaa euroa), kasvua 53,6 prosenttia.
Käyttökate oli 2,9 miljoonaa euroa (1,4 miljoonaa 
euroa), kasvua 104,6 prosenttia. Liikevoitto oli 0,8 
miljoonaa euroa (0,1 miljoonaa euroa), kasvua 802,4 
prosenttia.

Ravintolaliiketoiminta:

Ravintolaliiketoimintasegmentin liikevaihto oli 
22,4 miljoonaa euroa (15,9 miljoonaa euroa), kasvua 
41,0 prosenttia. Käyttökate oli 2,6 miljoonaa euroa 
(1,4 miljoonaa euroa), kasvua 81,0 prosenttia. Liike-
voitto oli 0,7 miljoonaa euroa (0,1 miljoonaa euroa), 
kasvua 649,1 prosenttia.

Henkilöstövuokrausliiketoiminta:

Henkilöstövuokraustoimintasegmentin liikevaihto 
oli 4,3 miljoonaa euroa. Käyttökate oli 0,4 miljoonaa 
euroa. Liikevoitto oli 0,1 miljoonaa euroa. (Uusi lii-
ketoimintasegmentti, ei vertailulukuja.)

Restamax-konsernin vuoden ensimmäisen vuosi-
neljänneksen tulos on huomattavasti edellisvuotta 
parempi. Katsauskaudella saavutettiin merkittä-
vää kasvua; koko konsernin liikevaihto kasvoi yli 
53 prosenttia, käyttökate yli 100 prosenttia ja liike-
voitto yli 800 prosenttia verrattuna viime vuoden 
vastaavaan jaksoon. Liikevaihdon kasvun taustalla 
ovat vuonna 2014 tehdyt investoinnit ja loppuun 
saatetut liiketoimintakaupat, jotka ovat olleet vuo-
den 2015 alusta lähtien täysimääräisesti yhtiön 
käytössä luomassa vahvaa kasvualustaa tulevai-
suudelle.

Sekä ravintola- että henkilöstövuokrausalalla tu-
loksen syntyminen painottuu toiminnan kausi-
luonteisuudesta johtuen loppuvuodelle.

Konsernin liiketoiminnan nettorahavirta tammi-
maaliskuussa oli 0,8 miljoonaa euroa (1,1 miljoonaa 
euroa). 

Kuluvan katsauskauden aikana tehtyjä yrityskaup-
poja ja kasvuinvestointeja ovat mm. kolmen yöker-
hon liiketoimintojen ostot Oulussa ja Porissa, belgia-
laisravintolan avaus Helsinkiin sekä uuden ruoka- ja 
seurusteluravintolan avaaminen Jyväskylään.

Konsernin korolliset nettovelat olivat maaliskuun 
lopussa 21,4 miljoonaa euroa (7,7 miljoonaa euroa). 
Nettorahoituskulut tammi-maaliskuussa olivat 170 
000 euroa (14 000 euroa). Omavaraisuusaste oli 50,1 
% (61,3 %) ja nettovelkaantumisaste 53,9 % (20,3 %).
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Iloinen katupoika, Helsinki

Helsingin Citykäytävälle avattiin 23.4. Iloinen ka-
tupoika -niminen karaokeravintola entisen ravin-
tola Midhillin tiloihin. Iloinen Katupoika kuuluu 
Gastromax-ravintolaperheeseen.

Italpal Oy

Restamax Oyj osti 2.4.2015 ravintolaliiketoimintaa 
harjoittavan Italpal Oy:n koko osakekannan. Han-
kintamenolaskelmaa ei ole vielä laadittu.

Smile Doctors Oy

Restamaxin tytäryhtiö Smile Henkilöstöpalvelut Oy 
laajensi toimintaansa huhtikuun alussa lääkäri- ja 
terveydenhuoltopalveluihin. Smile Doctors Oy kes-
kittyy lääkäreiden välittämiseen ja vuokraukseen.

RAPORTOINTIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT JA UUDET HANKKEET

Nimityksiä

Restamaxin linjajohtoon ja myyntiorganisaatioon 
rekrytoitiin uusia osaajia. Restamaxin myyntipääl-
likkönä 20.4.2015 on aloittanut Kaisa Laatikainen 
ja ruokaravintoloiden linjajohtajaksi on nimitetty 
1.5.2015 alkaen Saija Mattila.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä

Restamaxin varsinainen yhtiökokous 22.4.2015 
vahvisti hallituksen esittämän ehdotuksen, että 
31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetta-
van taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,22 euroa 
osakkeelta. 

Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi seuraa-
van varsinaisen yhtiökokouksen loppuun hallituk-
sen nykyisistä jäsenistä uudelleen Timo Laineen, 
Petri Olkinuoran, Mikko Aartion, Jarmo Viitalan ja 
Mika Niemen. Uutena jäsenenä hallitukseen valit-
tiin Timo Everi.

KATSAUSKAUDEN TÄRKEIMMÄT TAPAHTUMAT

Tivoli-, Apollo- ja Cabaret- yökerhojen osto, 
Oulu ja Pori

Restamax Oyj osti Oulussa sijaitsevien Tivoli ja 
Apollo-yökerhojen sekä Porissa sijaitsevan Caba-
ret yökerhon liiketoiminnot 31.12.2014 toteutetul-
la kaupalla. Yökerhojen liiketoiminnot siirtyivät 
Restamaxin omistukseen 1.1.2015.

Rikhard von Trappe – Belgian Bistro & Bar, Helsinki

Gastromax Oy avasi tammikuussa 2015 Helsinkiin 
Rikhards Gastropubin tilalle Rikhard von Trappe – 
Belgian Bistro & Bar –nimisen ravintolan, joka on 
jatkoa Tampereelle marraskuussa avatulle August 
von Trappe – Belgian Bistro & Bar -ravintolalle.

Tampereen Satamaravintolat Oy

Restamax osti helmikuussa Tampereen Satamara-
vintolat Oy:n osakekannan ja sen myötä Tampe-
reella Mustalahden satamassa sijaitsevat ravinto-
latoiminnot.

HillSide Grill, Ruka

Tunturimax Oy avasi hiihtolomakaudeksi 2015 Ru-
kalle sesonkiravintola HillSide Grillin.

Varatoimitusjohtajanimitys

Restamaxin varatoimitusjohtajana ja johtoryhmän 
jäsenenä 1.3.2015 aloitti Harri Niskanen, joka tulee 
vastaamaan yhtiön toiminnasta, kehittämisestä ja 
tuloksesta yhdessä toimitusjohtaja Markku Virta-
sen kanssa.

Boho & Keittiö, Jyväskylä

Restamaxin tytäryhtiö Priima-Ravintolat Oy avasi 
Jyväskylän ytimeen 27.3. Boho & Keittiö -nimisen 
ravintolan.
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RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Restamax-konserni pyrkii harjoittamaan sekä ra-
vintola- että henkilöstövuokrausliiketoimintaan-
sa kaikkien alkoholi-, anniskelu-, elintarvike- ja 
työehtosopimuslakien ja määräysten sekä muiden 
säännösten mukaisesti. Restamaxin harjoittama 
liiketoiminta on merkittäviltä osin luvanvarais-
ta ja tarkkaan valvottua. Sääntelyn odottamaton 
muuttuminen voi vaikuttaa negatiivisesti yhtiön 
liiketoimintaan.

Huolimatta Restamaxin laajasta asiakaskunnasta 
yleinen heikentynyt taloustilanne, epävarmuus 
tulevasta ja asiakaskunnan kulutustottumusten 
muutokset vaikuttavat yhtiön asiakaskunnan os-
tohalukkuuteen. Ravintola-ala kamppailee lasku-
suhdanteessa ja matkailu- ja ravintolapalvelujen 
kysyntä jatkaa edelleen laskuaan. Asiakkaat ku-
luttavat entistä vähemmän ja heidän keskiostok-
sensa ovat entistä pienempiä. 

Alkoholin ravintolakulutuksen osuus on laskenut 
historiallisen matalaksi. Vuoden 2014 alusta voi-
maan tullut alkoholiveron korotus on laskenut ko-
timaista alkoholin anniskelukysyntää entisestään. 
Suomen hallituksen päätökset koskien alkoholi-
lainsäädäntöä ja arvonlisäverotusta saattavat vai-
kuttaa yhtiön liiketoimintaan.

Syitä alan kannattavuuden heikkenemiseen ja 
myynnin laskuun ovat paitsi kotitalouksien heik-
ko taloudellinen tilanne ja sen mukainen osto-
voiman väheneminen myös yritysmyynnin heik-
keneminen. Lisäksi ulkomaisten ja kotimaisten 
matkailijoiden määrien lasku, raskas kulurakenne 
ja jatkuvasti kiristyvä verotus tuovat alalle omat 
haasteensa. Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa 
ry:n ennusteiden mukaan nopeaa toipumista ei ole 
näköpiirissä ja alan matalasuhdanne näyttää kes-
kimääräistä synkemmältä.

Restamaxin liiketoimintaan vaikuttavat merkittä-
västi alkoholin ja elintarvikkeiden hintojen ohella 
myös toimitilakulut, jotka muodostavat merkit-
tävän osan Restamaxin liiketoiminnan kuluista. 
Restamaxin toimitilat ovat vuokratiloja, joten ylei-
sellä vuokratasolla ja sen kehityksellä on suuri 
merkitys yhtiön liiketoimintaan. 

Suurin osa konsernin henkilöstövuokrausliiketoi-
minnasta suuntautuu ravintola-alalle. Näin ollen 
ravintolamarkkinassa tapahtuvat muutokset ja 
alan työllisyystilanne heijastuvat myös konsernin 
henkilöstövuokraustoimintaan. Henkilöstövuok-
raustoiminta voi lisätä luottotappioita tai tarvetta 
luottatappiovarauksille.

Ravintolaliiketoiminta:

Restamax-konsernin ravintolatoiminta työllisti 
1.1.-31.3.2015 keskimäärin 229 (178) kokoaikaista 
ja 98 (73) osa-aikaista työntekijää kokoaikaiseksi 
muunnettuna sekä 246 (166) vuokrattua työnteki-
jää kokoaikaiseksi muunnettuna. 

HENKILÖSTÖ

Henkilöstövuokraustoiminta:

Restamax-konsernin henkilöstövuokraustoimin-
ta työllisti 1.1.-31.3.2015 keskimäärin 407 kokoai-
kaista työntekijää.

Sesongista riippuen konsernissa työskentelee yhtäaikaisesti noin 900-1100 henkilöä.



000 euroa Liite 1.1.-31.3.2015 1.1.-31.3.2014 1.1.-31.12.2014

Liikevaihto 24 450,3 15 914,0 86 653,3

Liiketoiminnan muut tuotot 267,0 387,9 1 593,7

Materiaalit ja palvelut −6 468,8 −6 048,4 −28 394,6

Henkilöstökulut −7 433,4 −2 909,8 −20 028,7

Liiketoiminnan muut kulut −7 920,0 −5 928,6 −27 815,2

Käyttökate 2 895,2 1 415,1 12 008,4

Poistot ja arvonalentumiset −2 107,4 −1 327,8 −6 743,6

Liikevoitto 787,8 87,3 5 264,8

Rahoitustuotot 7,9 75,3 107,1

Rahoituskulut −178,0 −88,9 −655,5

Voitto/tappio ennen veroja 617,7 73,7 4 716,4

Tuloverot −302,3 −154,7 −1 086,7

Laskennallisten verojen muutos 172,6 151,6 −295,9

Tilikauden tulos 487,9 70,6 3 333,8

Jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille 637,9 101,7 3 450,7

Määräysvallattomille omistajille −150,0 −31,1 −116,9

Yhteensä 487,9 70,6 3 333,8

Emoyrityksen omistajille kuuluvasta katsauskauden 
voitosta laskettu osakekohtainen tulos

Laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa) 0,04 0,01 0,22

Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos 
(euroa)

0,04 0,01 0,22

Konsernin laaja tuloslaskelma

Tilikauden tulos 487,9 70,6 3 333,8

Muut laajan tuloksen erät (verojen jälkeen):

  Myytävissä olevat rahoitusvarat 0,0 0,0 0,0

Kauden laaja tulos yhteensä 487,9 70,6 3 333,8

Jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille 637,9 101,7 3 450,7

Määräysvallattomille omistajille −150,0 −31,1 −116,9

Yhteensä 487,9 70,6 3 333,8

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2015:  
TAULUKKO-OSA SEKÄ LIITETIEDOT
OSAVUOSIKATSAUKSESSA ESITETYT TIEDOT OVAT TILINTARKASTAMATTOMIA

KONSERNIN TULOSLASKELMA (IFRS)
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000 euroa Liite 31.3.2015 31.3.2014 31.12.2014

VARAT

Pitkäaikaiset varat

Aineettomat hyödykkeet 39 662,4 28 054,1 40 241,8

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 26 022,2 20 460,9 25 220,8

Myytävissä olevat rahoitusvarat 492,4 348,6 348,6

Korolliset lainasaamiset 178,9 178,9 178,9

Korottomat muut saamiset 900,2 538,3 900,2

Laskennalliset verosaamiset 438,3 984,1 275,7

Pitkäaikaiset varat yhteensä 67 694,4 50 564,9 67 166,0

Lyhytaikaiset varat

Vaihto-omaisuus 2 078,2 1 580,2 1 994,3

Korolliset lainasaamiset 153,1 108,6 83,3

Myyntisaamiset ja muut korottomat saamiset 8 399,8 4 645,2 9 697,9

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rah.varat 0,0 3 074,5 0,0

Rahavarat 1 331,1 4 250,3 5 242,5

Lyhytaikaiset varat yhteensä 11 962,3 13 658,8 17 018,0

Varat yhteensä 79 656,6 64 223,8 84 184,0

OMA PÄÄOMA JA VELAT

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Osakepääoma 150,0 150,0 150,0

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 33 937,3 33 937,3 33 937,3

Käyvän arvon rahasto −13,3 −13,3 −13,3

Omat osakkeet −658,6 0,0 −441,7

Kertyneet voittovarat 5 831,2 3 658,3 5 197,6

Oman pääoman ehtoinen laina 220,0 0,0 220,0

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 39 466,6 37 732,3 39 049,9

Määräysvallattomat omistajat 209,1 221,1 354,8

Oma pääoma yhteensä 39 675,7 37 953,4 39 404,7

Pitkäaikaiset velat

Laskennalliset verovelat 910,9 914,0 904,5

Varaukset 50,2 0,0 80,3

Rahoitusvelat 16 640,1 6 513,5 17 297,6

Ostovelat ja muut velat 918,5 1 368,6 1 169,3

Pitkäaikaiset velat yhteensä 18 519,7 8 796,1 19 451,7

Lyhytaikaiset velat

Rahoitusvelat 5 998,6 5 570,4 7 046,1

Ostovelat ja muut velat 15 462,6 11 903,9 18 281,5

Lyhytaikaiset velat yhteensä 21 461,2 17 474,3 25 327,6

Velat yhteensä 39 980,9 26 270,4 44 779,3

Oma pääoma ja velat yhteensä 79 656,6 64 223,8 84 184,0

KONSERNIN TASE (IFRS)
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000 euro 1.1.-31.3.2015 1.1.-31.3.2014 1.1.-31.12.2014

Liiketoiminnan rahavirta

Katsauskauden voitto 487,9 70,6 3 333,8

Oikaisut:

  Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa −363,6 −595,7 −106,9

  Poistot ja arvonalentumiset 2 107,4 1 327,8 6 743,6

  Rahoituskulut (netto) 170,1 13,6 548,4

  Verot 129,8 3,1 1 382,6

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 2 531,7 819,4 11 901,5

Käyttöpääoman muutokset:

  Myyntisaamisten ja muiden saamisten lisäys (-) / vähennys (+) 391,6 1 596,8 1 903,6

  Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+) −13,6 137,8 −154,0

  Ostovelkojen ja muiden velkojen lisäys (+) / vähennys (-) −2 704,7 −959,4 −2 165,8

Käyttöpääoman muutos −2 326,6 775,2 −416,2

  Saadut osingot 0,0 0,0 4,8

  Maksetut korot ja muut rahoituskulut −168,4 −96,0 −876,9

  Saadut korot ja muut rahoitustuotot 7,8 1,5 245,5

  Maksetut verot 769,8 −360,2 −2 666,6

Liiketoiminnan nettorahavirta 814,2 1 139,9 8 192,1

Investointien rahavirta

  Myytävissä olevien rahoitusvarojen myynnit 0,0 8 000,0 11 000,0

   Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin −2 227,4 −2 729,3 −10 082,6

  Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys (+) / lisäys (-) −24,7 1 730,0 1 880,3

  Tytäryritysten hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla −337,7 −5 591,8 −13 319,0

  Liiketoimintakaupat, hankinnat (-) −233,7 −570,0 −4 675,1

  Liiketoimintakaupat, myynnit (+) 28,7 95,6 134,7

Investointien nettorahavirta −2 794,9 934,5 −15 061,7

Rahoituksen rahavirta

  Omien osakkeiden hankinta (-) −216,9 0,0 −250,3

  Pitkäaikaisten lainojen nostot (+) 0,0 0,0 20 100,0

  Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut (-) −658,9 −569,3 −10 191,8

  Lyhytaikaisten lainojen nostot (+) / takaisinmaksut (-) −1 041,8 −199,7 1 547,9

  Rahoitusleasingvelkojen lyhennykset (-) −13,1 −23,2 −88,3

  Maksetut osingot 0,0 −66,0 −2 039,6

Rahoituksen nettorahavirta −1 930,7 −858,2 9 077,9

Rahavarojen muutos −3 911,4 1 216,2 2 208,3

Rahavarat 1.1. 5 242,5 3 034,2 3 034,2

Muutos −3 911,4 1 216,2 2 208,3

Rahavarat 31.3. 1 331,1 4 250,4 5 242,5

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (IFRS)
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000 euroa Osake-
pääoma

SVOP Käyvän 
arvon 

rahasto

Omat
osakkeet

Kertyneet 
voittova-

rat

Oman 
pääoman 
ehtoinen 

laina

Yhteensä Määräys-
vallat-
tomien 

omistaji-
en osuus

Oma 
pääoma 

yhteensä

Oma pääoma  1.1.2015 150,0 33 937,3 −13,3 −441,7 5 197,6 220,0 39 049,9 354,8 39 404,7

Katsauskauden laaja tulos

Katsauskauden voitto 637,9 637,9 −150,0 487,9

Muut laajan tuloksen erät (verojen jäl-
keen)

0,0 0,0

Myytävissä olevat rahoitusvarat 0,0 0,0

Tilikauden laaja tulos yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0 637,9 0,0 637,9 −150,0 487,9

Liiketoimet omistajien kanssa 0,0 0,0

Oman pääoman ehtoiset lainat 0,0 0,0

Osingonjako 0,0 0,0

Uusanti 0,0 0,0

Uusien osakkeiden liikkeeseenlaskusta 
välittömästi johtuvat menot veroilla oi-
kaistuna

0,0 0,0

Omien osakkeiden hankinta −216,9 −216,9 −216,9

Määräysvallattomien omistajien osuuksien 
muutokset, jotka eivät johtaneet muutok-
seen määräysvallassa

−4,3 −4,3 4,3 0,0

Liiketoimet omistajien kanssa yh-
teensä

0,0 0,0 0,0 −216,9 −4,3 0,0 −221,2 4,3 −216,9

Oma pääoma 31.3.2015 150,0 33 937,3 −13,3 −658,6 5 831,2 0,0 39 466,6 209,1 39 675,7

Oma pääoma 1.1.2014 150,0 24 352,3 −13,3 0,0 3 556,6 0,0 28 045,6 250,8 28 296,3

Katsauskauden laaja tulos

Katsauskauden voitto 101,7 101,7 −31,1 70,6

Muut laajan tuloksen erät (verojen jäl-
keen)

Myytävissä olevat rahoitusvarat 0,0 0,0

Tilikauden laaja tulos yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0 101,7 0,0 101,7 −31,1 70,6

Liiketoimet omistajien kanssa

Oman pääoman ehtoiset lainat 0,0 0,0

Osingonjako 0,0 0,0

Uusanti 9 585,0 9 585,0 9 585,0

Uusien osakkeiden liikkeeseenlaskusta 
välittömästi johtuvat menot veroilla 
oikaistuna

0,0 0,0

Määräysvallattomien omistajien osuuk-
sien muutokset, jotka eivät johtaneet 
muutokseen määräysvallassa

0,0 1,5 1,5

Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0,0 9 585,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 585,0 1,5 9 586,5

Oma pääoma 31.3.2014 150,0 33 937,3 −13,3 0,0 3 658,3 0,0 37 732,3 221,2 37 953,4

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
  Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma



Q1

OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT

1. LAADINTAPERIAATTEET

Tämä tilintarkastamaton osavuosikatsaus on laa-
dittu IFRS:n kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita 
noudattaen, mutta sen laadinnassa ei ole nouda-
tettu kaikkia IAS 34, Osavuosikatsaukset -stan-
dardin vaatimuksia. Osavuosikatsausta tulisi lukea 
yhdessä vuoden 2014 IFRS-konsernitilinpäätök-
sen kanssa. Osavuosikatsauksessa on noudatet-
tu samoja laatimisperiaatteita kuin vuoden 2014 
IFRS-konsernitilinpäätöksessä lukuunottamatta 
1.1.2015 voimaan tulleita ja käyttöönotettuja IFRS-
standardien muutoksia. Muutokset on kuvattu 
vuoden 2014 IFRS-konsernitilinpäätöksessä. Näil-
lä muutoksilla ei ole ollut olennaista vaikutusta 
osavuosikatsaukseen.

Konsernitilinpäätöksen laatiminen IFRS:n mu-
kaan edellyttää johdon arvioiden ja oletusten 
käyttämistä, mikä vaikuttaa taseen varojen ja vel-
kojen sekä tuottojen ja kulujen määriin.  Vaikka 
arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaa-
seen näkemykseen, on mahdollista, että toteumat 
poikkeavat tehdyistä arvioista ja oletuksista.

Kaikki luvut on esitetty tuhansina euroina ja ne on 
pyöristetty lähimpään 0,1 tuhanteen euroon, jol-
loin yksittäisten lukujen summa voi poiketa esite-
tystä summasta.
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2. SEGMENTTI-INFORMAATIO

Konsernilla raportoitavat segmentit ovat konsernin 
strategiset liiketoimintayksiköt: ravintolat ja henkilös-
tövuokraus. Nämä liiketoimintayksiköt tuottavat eri-
laisia tuotteita ja palveluja, ja niitä johdetaan erillisinä 
yksiköinä, sillä niiden liiketoiminta edellyttää erilaisen 
strategian käyttöä. Konsernin ylimmäksi operatiivisek-
si päätöksentekijäksi, joka vastaa resurssien kohdenta-
misesta ja tuloksen arvioinnista, on nimetty konsernin 
johtoryhmä. Konserni toimii yksinomaan kotimaisilla 
markkinoilla.

Ravintolat-segmentti toimii kaikilla ravintola-alan 
sektoreilla ja tarjoaa erilaisia ravintolaelämyksiä asiak-
kaiden tarpeisiin periaatteella ”aamusta iltaan” ylläpi-
tämällä seurustelu- ja ruokaravintoloita sekä yökerho-
ja. Segmentillä on yhteensä 39 konseptia, joista 14 on 
suunniteltu monistettavaksi. Yhtiön tunnettuja ravinto-
lakonsepteja ovat mm. von Trappe -ravintolat, Viihde-
maailma Ilona, American Diner, Daddy’s Diner, Stefan’s 
Steakhouse sekä Galaxie- ja Space Bowlings & Billiards-
viihdekeskukset.

Henkilöstövuokraus-segmentti tarjoaa henkilöstöpal-
veluja pääasiassa ravintola- ja HoReCa-alalla toimivil-
le yrityksille. Segmentin tuotot koostuvat henkilöstön 
vuokraamisesta saaduista tuotoista. Henkilöstövuok-
rausliiketoiminta hankittiin 1.8.2014.

Konsernin esittämä segmentti-informaatio perustuu 
johdon sisäiseen raportointiin, jonka laatimisperiaatteet 
ovat IFRS-standardien mukaiset. Segmenttien välinen 
hinnoittelu tapahtuu käypään markkinahintaan. Kon-
sernin varoja ja velkoja ei kohdisteta eikä seurata seg-
menttikohtaisesti sisäisessä taloudellisessa raportoin-
nissa.

Konsernissa segmenttien tuloksellisuuden arviointi ja 
segmenteille kohdennettavia resursseja koskevat pää-
tökset perustuvat segmenttien käyttökatteeseen. Tämä 
on johdon käsityksen mukaan soveltuvin mittari vertail-
taessa segmenttien tuloksellisuutta kyseisten toimialo-
jen muihin yrityksiin.

Henkilöstöpalvelusegmentissä käyttökatteeseen 1.1.-31.12.2014 sisältyy liiketoiminnan hankintaan liittyvä kertaluontoinen kulu, 

varainsiirtovero n. 125.000,00 euroa.

1.1.-31.12.2014

Ravintolat Henkilöstö-
vuokraus

Eliminoinnit Konserni

Liikevaihto 83 666,4 6 833,4 -3 846,5 86 653,3 

Liiketoiminnan 
muut tuotot

1 790,6 14,6 -211,6 1 593,7 

Käyttökate 11 444,3 696,0 -132,0 12 008,4 

Poistot -6 487,7 -387,8 132,0 -6 743,6 

Liikevoitto 4 956,6 308,2 0,0 5 264,8 

Voitto/tappio 
ennen veroja

4 531,1 185,3 0,0 4 716,4 

1.1.2015-31.3.2015 1.1.2014-31.3.2014

Ravintolat Henkilöstö-
vuokraus

Eliminoinnit Konserni Ravintolat Henkilöstö-
vuokraus

Eliminoinnit Konserni

Liikevaihto 22 442,8 4 315,7 -2 308,2 24 450,3 15 914,0 - - 15 914,0 

Liiketoiminnan 
muut tuotot

363,3 2,7 -99,0 267,0 387,9 - - 387,9 

Käyttökate 2 561,6 426,8 -93,2 2 895,2 1 415,1 - - 1 415,1 

Poistot -1 907,7 -292,9 93,2 -2 107,4 -1 327,8 - - -1 327,8 

Liikevoitto 653,9 133,9 0,0 787,8 87,3 - - 87,3 

Voitto/tappio 
ennen veroja

562,1 55,6 0,0 617,7 73,7 - - 73,7 
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3. KONSERNIRAKENTEESSA TAPAHTUNEET MUUTOKSET

Hankitut tytäryhtiöt ja liiketoiminnat  

Restamax Oyj osti Oulussa sijaitsevien Tivoli- ja Apollo-yökerhojen sekä Porissa sijaitsevan Caba-
ret yökerhon liiketoiminnot 31.12.2014 toteutetulla kaupalla. Yökerhojen liiketoiminnot siirtyivät 
Restamaxin omistukseen 1.1.2015. 

Restamax konsernin tytäryhtiö Priima-Ravintolat Oy osti ravintolaliiketoimintaa harjoittavan 
Tampereen Satamaravintolat Oy:n koko osakekannan 20.2.2015 päivätyllä kauppakirjalla.

Restamax Oyj osti 2.4.2015 ravintolaliiketoimintaa harjoittavan Italpal Oy:n koko osakekannan.
Hankintamenolaskelmaa ei ole vielä laadittu.

Aineelliset hyödykkeet ............................................................477,1
Aineettomat käyttöomaisuus hyödykkeet  ................................ 370,0
Vaihto-omaisuus ..................................................................... 70,4
Lyhytaikaiset saamiset ............................................................... 5,8
Rahavarat ................................................................................ 30,4
Varat yhteensä ............................................................. 953,7

Laskennallinen verovelka ......................................................... 16,0
Muut velat ................................................................................41,8
Velat yhteensä ................................................................57,8

Nettovarallisuus ..................................................................... 896,0

Kokonaisvastike ................................................................... 1 927,4
Hankitun kokonaisuuden yksilöitävissä oleva nettovarallisuus ...... 896,0
Liikearvo ................................................................... 1 031,4

Liikearvon syntyminen hankinnoissa:

Hankittujen liiketoimien varojen arvot määräysvallan siirtymishetkellä olivat seuraavat:

Raportointikauden jälkeiset tapahtumat:
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Aineettomat hyödykkeet ja liikearvo 31.3.2015 31.3.2014 31.12.2014

Kirjanpitoarvo 1.1. 40 241,8 9 337,8 9 337,8

Liiketoimintahankinnat 381,5 18 831,6 31 665,2

Lisäykset 0,0 0,0 74,3

Poistot ja arvonalentumiset −511,0 −98,1 −816,7

Vähennykset −450,0 −17,2 −18,8

Kirjanpitoarvo katsauskauden lopussa 39 662,4 28 054,1 40 241,8

Aineelliset hyödykkeet 31.3.2015 31.3.2014 31.12.2014

Kirjanpitoarvo 1.1. 25 220,8 18 063,5 18 063,5

Liiketoimintahankinnat 497,1 1 546,0 1 699,4

Lisäykset 1 900,7 2 090,3 11 609,3

Poistot ja arvonalentumiset −1 596,4 −1 229,7 −5 926,8

Vähennykset 0,0 −9,2 −224,6

Kirjanpitoarvo katsauskauden lopussa 26 022,2 20 460,9 25 220,8

4. AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET

Vuoden 2014 liiketoimintahankinnat sisälsivät 1.500,0 teuron ennakkomaksun. Ennakkomaksusta on allokoitu 
450,0 teuroa aineellisten  hyödykkeiden lisäyksiin ja 1.050,0 teuroa sisältyy aineettomien hyödykkeiden alkusaldoon.

000 euroa Myynnit Ostot Saamiset Velat

31.3.2015 72,4 501,5 190,7 1 766,5

31.3.2014 64,6 1 918,1 0,1 2 122,5

31.12.2014 310,0 7 214,5 476,2 2 188,7

000 euroa 31.3.2015 31.3.2014 31.12.2014

Tilikauden alussa 48,0 11,4 11,4

Muutos johtoryhmässä 0,0 0,4 −4,4

Tilikauden aikana myönnetyt lainat 0,0 0,0 40,0

Lainojen takaisinmaksut 0,0 0,0 0,0

Veloitetut korot 0,3 0,1 1,0

Tilikauden aikana saadut korkomaksut 0,0 0,0 0,0

Tilikauden lopussa 48,3 11,9 48,0

5. LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Lähipiiriyhtiöiden kanssa tapahtuneet liiketoimet   

Johtoon kuuluville avainhenkilöille myönnetyt lainat

Lainat on annettu toistaiseksi ja maksetaan takaisin sovittaessa. Korko määrätään erikseen vuosittain ja
se oli 2014 ja 2015 3,0 %. Velalle ei ole vakuutta.

Lähipiiriliiketapahtumat ovat toteutuneet samoilla ehdoilla kuin riippumattomien osapuolten väliset liiketoimet.

Muutoksia Restamax Oyj:n johdossa

Restamaxin johtoryhmään kuuluvat 1.1.2015:

Markku Virtanen, toimitusjohtaja  
Jarno Suominen, talousjohtaja  
Perttu Pesonen, kehitysjohtaja  

Restamax Oyj:n varatoimitusjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi on 1.3.2015 alkaen nimitetty Harri Niskanen.

Eero Aho, liiketoimintajohtaja, ruoka  
Tanja Virtanen, linjajohtaja, ruoka  
Paul Meli, linjajohtaja, yökerho ja muu viihde  
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000 euroa 31.3.2015 31.3.2014 31.12.2014

Yhden vuoden kuluessa 11 637,5 9 996,1 11 898,6

Yli vuoden kuluessa ja enintään viiden vuoden kuluessa 32 653,8 25 786,0 35 330,5

Yli viiden vuoden kuluessa 10 672,0 8 398,7 12 994,6

Yhteensä 54 963,3 44 180,8 60 223,7

000 euroa 31.3.2015 31.3.2014 31.12.2014

Yhden vuoden kuluessa 529,9 730,5 468,0

Yli vuoden kuluessa ja enintään viiden vuoden kuluessa 630,4 609,4 370,0

Yli viiden vuoden kuluessa 268,6 0,0 0,0

Yhteensä 1 428,9 1339,9 838,0

milj. euroa 31.3.2015 31.3.2014 31.12.2014

Sitoumukset

Henkilöstöpalveluita koskevat ostositoumukset 0,0 31,1 0,0

Ostositoumus 0,2 0,0 0,2

000 euroa 31.3.2015 31.3.2014 31.12.2014

Taseeseen sisältyvät velat, joista annettu vakuuksia

  Lainat rahoituslaitoksilta, pitkäaikaiset 16 250,8 5 911,6 17 297,6

  Lainat rahoituslaitoksilta, lyhytaikaiset 5 957,6 5 492,2 7 046,1

Yhteensä 22 208,3 11 403,8 24 343,7

Omasta puolesta annetut vakuudet

  Kiinnitetyt panttivelkakirjat 15 650,0 17 487,3 15 650,0

  Kiinteistökiinnitys 2 500,0 0,0 2 500,0

  Tytäryhtiöosakkeet 25 800,8 16 735,8 25 798,5

  Muut osakkeet 164,8 164,8 164,8

  Pankkitakaukset 2 573,8 2 263,9 2 528,9

  Muut takaukset 2 995,0 0,0 1 995,0

Yhteensä 49 684,4 36 651,8 48 637,2

6. EHDOLLISET VELAT JA VARAT SEKÄ SITOUMUKSET 

Alkuvuonna  2015 on kirjattu tulosvaikutteisesti muiden vuokrasopimusten perusteella suoritettuja vuokramenoja 
3 112,7 tuhatta euroa (2 110,7 tuhatta euroa vuonna 2014).    

Konserni vuokralle antajana

Ei purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten mukaiset vastaiset vähimmäisvuokrat:

Konserni vuokralle ottajana 

Ei purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat:

Vakuudet ja vastuusitoumukset
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Avoimet oikeudenkäynnit 

Musiikkiteatteri Palatsi Oy ja Restamax Oy ovat 
allekirjoittaneet 23.8.2012 sopimuksen tiettyjen 
omaisuuserien ostamisesta, tiettyjen vastuiden 
siirtymisestä Restamax Oy:lle sekä tiettyjen esi-
tysten ostamisesta ja myymisestä. Osapuolet ovat 
olleet allekirjoittamisen jälkeen erimielisiä sopi-
muksen sisällöstä ja siihen liittyvistä velvoitteista 
ja oikeuksista sekä niiden täyttämisestä.

Musiikkiteatteri Palatsi Oy on haastanut yhtiön 
oikeuteen ja on vaatinut 14.1.2013 vireille tulleella 
kanteella yhtiötä suorittamaan vahingonkorvausta 
vähintään 625.3 tuhatta euroa korkoineen, oikeu-
denkäynti- ja asianosaiskuluja sekä käräjäoikeutta 
vahvistamaan, ettei Musiikkiteatteri Palatsi Oy:llä 
ole velvollisuutta suorittaa yhtiölle sen toimitta-
minen laskujen perusteella 405.0 tuhatta euroa.

Lisäksi samaan kokonaisuuteen liittyen Musiikki-
teatteri Palatsi Oy on 18.2.2013 esittänyt väitteen, 
että Restamaxin tytäryhtiön Eiran Musiikkiteatteri 
Oy:n tiloissa esitettävä teos olisi oikeudettomasti 
kopioitu ja että sen esittämiseen ei olisi oikeutta.

Yhtiö on 8.3.2013 antamassaan vastineessa kiistä-
nyt kaikki esitetyt vaatimukset ja vaatinut vasta-
kanteella samaan sopimukseen ja sen rikkomiseen 
liittyen menetettyä tuottoa yhteensä 510,7 tuhatta 

euroa korkoineen sekä oikeudenkäynti- ja asian-
osaiskuluja. Lisäksi Eiran Musiikkiteatteri Oy on 
samalla vaatinut Musiikkiteatteri Palatsi Oy:ltä 
vahingonkorvausta 405,0 tuhatta euroa korkoi-
neen sekä oikeudenkäynti- ja asianosaiskuluja.

Asian käsittely on kesken Helsingin käräjäoi-
keudessa. Yhtiön näkemyksen mukaan asia ei 
ole merkittävä eikä esitetyillä vaatimuksilla oli-
si olennaista vaikutusta konsernin taloudelliseen 
asemaan.

Restamax Oyj sekä Ari Kankaanpää, Heikki Vihinen 
ja Potkan Oy ovat solmineet 30.4.2015 sovintoso-
pimuksen koskien Pirkanmaan käräjäoikeudessa 
vireillä olleita asioita L 13/40254, L 13/40255 ja L 
13/40256, jotka koskivat Restamax Oyj:n ja Pot-
kan Oy:n, Kankaanpään ja Vihisen välillä 15.9.2012 
allekirjoitettua yhteistyösopimusta Eiran Mu-
siikkiteatteri Oy:n toimintaan liittyen. Sovinto-
sopimuksen ehtojen mukaan kaikki osapuolet 
peruuttavat kanteensa ja vastakanteensa ja luopu-
vat edellä mainituissa riita-asioissa esittämistään 
vaatimuksista ja sitoutuvat olemaan esittämättä 
toisiaan kohtaan enää mitään muitakaan kysy-
myksessä olevaa yhteistyösopimusta koskevaa tai 
siihen liittyvää vaatimusta. Osapuolet eivät julkis-
ta sovintosopimuksen muita ehtoja. Asian sopimi-
sella ei ole tulosvaikutusta Restamax-konsernille.
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7. TUNNUSLUVUT

1.1.-31.3.2015 1.1.-31.3.2014 1.1.-31.12.2014

Osakekohtainen tulos, € 0,04 0,01 0,22

Liikevoitto, % 3,2 % 0,5 % 6,1 %

  Liikevoitto, % ravintola 2,9 % 0,5 % 5,9 %

  Liikevoitto, % henkilöstövuokraus 3,1 %           - 4,5 %

Käyttökate % 11,8 % 8,9 % 13,9 %

   Käyttökate %, ravintola 11,4 % 8,9 % 13,7 %

   Käyttökate %, henkilöstövuokraus 9,9 %            - 10,2 %

Oman pääoman tuotto, % (p.a.) 4,9 % 1,1 % 9,8 %

Sijoitetun pääoman tuotto, % (p.a.) 5,0 % 1,8 % 10,5 %

Omavaraisuusaste, % 50,1 % 61,3 % 47,2 %

Nettovelkaantumisaste, % 53,9 % 20,3 % 48,1 %

Korolliset nettovelat 21 404,9 7 685,2 18 943,9

Nettorahoituskulut 170,1 13,6 548,4

Materiaalikate %, ravintola 74,1 % 75,4 % 74,0 %

Henkilöstökulu %, ravintola 29,6 % 29,5 % 29,6 %

Henkilöstökulu %, henkilöstövuokraus 85,9 %             -  84,0 %

Henkilöstön lukumäärä keskimäärin, ravintola

   Talonkirjalaiset

     Kokoaikaiset 229 178 220

       Osa-aikaiset kokoaikaiseksi muunnettuna 98 73 101

         Vuokrattu työvoima, kokoaikaiseksi 
         muunnettuna

246 166 221

Henkilöstön lukumäärä keskimäärin, henkilöstövuokraus

   Talonkirjalaiset

      Kokoaikaiset 407       -     364
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Osakekohtainen tulos
Emoyrityksen omistajien osuus tilikauden voitosta

Keskimääräinen osakemäärä

Oman pääoman tuotto %
Voitto (emoyhtiön omistajalle kuuluva voitto + määräysvallattomille kuuluva voitto)

Oma pääoma keskimäärin (emoyhtiön omistajille kuuluva sekä määräysvallattomille omistajille kuuluva)

Omavaraisuusaste %
Oma pääoma (emoyhtiön omistajille kuuluva osuus + määräysvallattomien omistajien osuus)

Taseen loppusumma – Saadut ennakot

Sijoitetun pääoman tuotto %
Voitto ennen veroja + Rahoituskulut

Oma pääoma keskimäärin (emoyhtiön omistajille kuuluva sekä määräysvallattomille omistajille kuuluva) 
+ Korolliset rahoitusvelat keskimäärin

Nettovelkaantumisaste %
Korolliset nettorahoitusvelat

Oma pääoma (emoyhtiön omistajille kuuluva sekä määräysvallattomille omistajille kuuluva)

TUNNUSLUVUT

Tunnuslukujen laskentakaavat

* 100

* 100

* 100

* 100

* 100


