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Koronashokin jälkeen katseet eteenpäin
• Yhtiö otti shokin vastaan paremmassa kunnossa kuin koskaan
•
•
•

2019 ennätysvuosi: EBIT +30 m€ (11,2 %)
2020 erinomainen lähtö: 1-2/2020 Liikevaihto +23 % ja EBIT +0,6 m€ vs 2019
Yhtiö lunasti helmikuussa 25 miljoonan euron hybridilainan pois

• Maailma muuttui yhden viikon sisällä 12.3.
•
•
•

Maaliskuun liikevaihto putosi 52 %, kustannukset toteutuivat yli 100 %, mistä johtuen EBIT -9 m€ vs 2019
”Worst case” -skenaarion mukainen kriisisuunnitelma käynnistettiin 13.3.
100 % fokus ihmisiin ja kassavirtaan kriisin keskellä

• Elämää koronan kanssa ja jälkeen
•
•
•

1. vaiheen kriisisuunnitelma käynnistettiin 12.3. illalla ja suurin isku kohdistui maaliskuulle 2020
2. vaihe käynnistyi lupaavasti 1.6.: 1. viikon myynti oli n. 3.3 m€, n. 50 % normaalitasosta
3. vaiheen strategiatyö on aloitettu tiekartan päivityksestä, mutta tavoitteista tinkimättä

Koronashokki iski kerralla ja kovaa viikolla 12.3.
5.3. Q4 osavuosikatsaus
12.3. Tanska ja Norja: ravintolat kiinni
Suomi: +500 tapahtumat kielto
13.3. NoHo tulosvaroitus
YT- ja rahoitusneuvottelut

3.4. €34M rahoituspaketti
4.4. Suomi: ravintolat kiinni
6.5. Norja: ravintolat auki
11.5. Tanska: ravintolat auki

Maaliskuun äkkipysähdys söi Q1-tuloksen

Konserni
Q1/2020
Liikevaihto
Liikevoitto

Konserni
Ravintolal.

Tulos / osake

Q1/2019

50,1 M€

(-5,9 %)

53,2 M€

-6,6 M€
-6,7 M€

(-13,2 %)
(-13,3 %)

5,0 M€
1,8 M€

-0,45 €

0,15 €

(9,5 %)
(3,3 %)

Korona exit plan

2020

3. Kilpailukyvyn
turvaaminen
•
•
•
•

Kilpailukyvyn vahvistaminen
Velkaisuuden hoito
Pääomarakenteen vahvistaminen
Strategian päivittäminen

2. Rajoitettu
toimintaympäristö
•
•
•

1. Lock-down
•
•
•
•

Nopea kulujen alasajo
Henkilökunnan
lomauttaminen
Siltarahoituksen
järjestäminen
Aktiivinen edunvalvonta

Asiakasturvallisuuden
maksimointi
Liiketoimintojen käynnistäminen
kassavirta edellä
Henkilökunnan työllistäminen

Takaisin
tiekartalle

1. Lock-down

Kulujen alasajo ja rahoituksen turvaaminen
1. Liiketoimintojen pysähtyessä fokus burn-raten minimointiin
Kk

Liikevaihto

Liiketoiminnan kassavirta

3/2020

10,1 m€

-5,7 m€

4/2020

1,8 m€

-2,6 m€

5/2020

3 m€

n. -1,5 m€

6/2020 (EST)

n. 8 m€

n. -1,7 m€

2. Siltarahoituksen varmistaminen
• 34 m€
• Korko alle 4 %
sis. Finnveran takaus 15 m€ osalta

3. Valtion tuet
• Suomi: n. 5 m€
(Emoyhtiö n. 0,5 m€, tytäryhtiöt n. 4,5 m€)
• Tanska ja Norja: n. 3,5 m€
(Q1 0,9 m€, Q2 2,6 m€)

2. Rajoitettu toimintaympäristö
Fokus henkilöstössä ja kassavirrassa

Avausviikon myynti 3,3 m€

3. Kilpailukyvyn varmistaminen
Liikkumatila strategian toteutukseen

Tiekartta

2021

2021
Kv-laajentumisen
todentaminen
LV n. 350 m€
EBIT n. 8 %

2020

Kannattava kasvu
LV n. 300 m€
EBIT n.7,5 %

2019
Tulosparannus
LV 273 m€
EBIT 6,7 %

• Kotimaassa uudet isot hankkeet
• Kv-laajentuminen uuteen maahan
• Digitaalisuus merkittävänä arvonluojana

• Kotimaassa suhteellisen kannattavuuden suojeleminen
- Kasvua fast casualista ja elämysliiketoiminnasta
- Kannattavuutta ruokaravintoloista
• Kansainvälisesti kannattavuus ennen kasvua
- Tanskan suunnanmuutoksen loppuunvienti
- Norjan kasvuun investointi

• Kannattavuusohjelmien läpivienti
• KV-kasvun rakentaminen
• Skaalahyötyjen lunastaminen
• Selektiiviset yritysostot

Elämää koronan jälkeen
Paljon kysymyksiä

•

Miten kauan koronapandemia jatkuu ja miten yhtiö on varautunut sen pitkittymiseen tai
mahdolliseen 2. aaltoon?

•

Miltä näyttää ravintolamarkkina post-korona?

•

Muuttuuko kuluttajan käyttäytyminen pysyvästi koronan mukana?

•

Millaisena yhtiönä NoHo tulee ulos koronasta ja miten se pystyy toteuttamaan visiotaan
olla Pohjois-Euroopan merkittävin ravintolayhtiö?

Elämää koronan jälkeen
•

Viranomaismääräykset ja kuluttajien psykologia vaikuttaa merkittävästi yhtiön tulevaisuuden
näkymiin. Olemme valmistautuneet kolmeen eri skenaarioon:
1.
2.
3.

Base-skenaariossa myynti on n. 70–85% normaalitasosta ja liiketoiminta on kassavirtapositiivista
loppuvuoden ajan
Low-skenaariossa myynti on n. 50 % normaalitasosta, liiketoiminta on kassavirtaneutraalia ja
investoinnit ovat pääosin jäädytettynä
High-skenaariossa myynti palautuu Q4 aikana normaalitasolle ja liiketoiminta on vahvasti
kassavirtapositiivista

•

Huonoimmassakin skenaariossa yhtiö on operatiivisesti ja kassallaan valmistautunut ottamaan
vastaan pandemian mahdollisen 2. aallon

•

Uskomme, että ravintolamarkkina palautuu 2019 tasolle vuoden 2021 aikana
•
•

Uhat: Isot tapahtumat, yökerhot ja yritystilaisuudet, ostovoiman heikkeneminen
Mahdollisuudet: Kapasiteetti ja kilpailu tervehtyy etenkin kauppakeskuksissa, verotus,
digitaalinen kanava avoinna kotikulutukseen ja digitaalisen markkinoinnin tehokkuus

Elämää koronan jälkeen
•

Yhtiö ei tarkenna tässä vaiheessa liikevaihto- ja kannattavuusennustettaan tämän vuoden osalta
epävarman markkinatilanteen vuoksi ja peruu vuoden 2021 aiemmin asettamansa taloudelliset
tavoitteet

•

Yhtiö tarkentaa ohjeistustaan vuodelle 2020 ja 2021 tämän vuoden aikana, kun on parempi
näkyvyys siihen, mitä skenaariota kysyntä etenee

•

Panostamme viestintään poikkeusaikana julkaisemalla kuukausikohtaiset raportit myynnin
kehittymisestä ja tiedottamalla aktiivisesti Q&A-osuudessa sijoittajille
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