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 TELAAH KINERJA KEUANGAN DAN OPERASIONAL KWARTAL I 2016


Selama periode tiga bulan tahun 2016, pendapatan usaha yang diperoleh
Perseroan sebesar Rp 96,4 miliar, naik 21,7% dari Rp 79,2 miliar tahun
2015. Hal ini disebabkan oleh kenaikan sales store existing akibat aktivitas
pemasaran yang terus menerus berjalan serta penambahan sales dari store
baru.



Beban pokok penjualan naik sebesar 1,2% dari 35,1% di kwartal I 2015
menjadi 36,3% di kwartal I 2016, yang diakibatkan kenaikan harga bahan
baku dan peluncuran daripada program paket ekonomis.



Beban usaha selama kwartal I 2016 sebesar Rp 60,7 miliar naik 1,3%
dibandingkan dengan kwartal I 2015 sebesar Rp 59,9 miliar. Kenaikan ini
berasal dari kenaikan biaya gaji dan tunjangan, sewa service charge, serta
penyusutan aset tetap.

 Pendapatan lainnya turun Rp 10,9 miliar dari Rp 11,7 miliar di kwartal I
tahun 2015 menjadi Rp 0,8 miliar di kwartal I tahun 2016 akibat dari adanya
keuntungan divestasi saham di kwartal I tahun 2015 sebesar Rp 11,4 miliar.
Hal ini menyebabkan laba usaha pada kwartal I tahun 2016 turun 47,2%
menjadi Rp 1,9 miliar dibanding kwartal yang sama tahun 2015 sebesar Rp
3,5 miliar.


Secara keseluruhan laba (rugi) tahun berjalan Perseroan pada kwartal I tahun
2016 tercatat (Rp 0,52) miliar, turun 140,9% dari Rp 1,27 miliar pada
kwartal I 2015. Adapun laba (rugi) tahun berjalan yang diatribusikan kepada
pemegang entitas induk di kwartal I 2016 adalah sebesar (Rp 0,95) miliar,
sedangkan kwartal I 2015 adalah Rp 1,1 miliar, sehingga laba bersih per
saham turun dari Rp 4,94 di kwartal I 2015 menjadi (Rp 4,29) di kwartal I
2016.

 Pada akhir Maret 2016, jumlah aset Perseroan sebesar Rp 284,9 miliar
mengalami penurunan sebesar Rp 3,2 miliar dibandingkan jumlah aset pada
akhir Desember 2015 sebesar Rp 288,1 miliar, hal ini antara lain disebabkan
penurunan dari kas dan setara kas, piutang usaha, aset keuangan lancar
lainnya, aset tetap, biaya dibayar dimuka serta aset tidak lancar lainnya.
 Dari segi liabilitas, jumlah liabilitas Perseroan pada akhir Maret 2016 adalah
sebesar Rp 151,0 miliar, turun Rp 2,8 miliar (1,8%) dibandingkan dengan

liabilitas pada akhir Desember 2015 sebesar Rp 153,8 miliar. Hal ini
disebabkan antara lain penurunan beban akrual serta pelunasan angsuran
hutang bank.


Pada akhir Maret 2016, ekuitas Perseroan sebesar Rp 133,8 miliar, sementara
pada Desember 2015, ekuitas Perseroan sebesar Rp 134,3 miliar atau terjadi
penurunan sebesar Rp 0,5 miliar (0,4%) yang merupakan akibat saldo rugi
berjalan di periode tiga bulan tahun 2016.

RENCANA KERJA TAHUN 2016
 Pertumbuhan pendapatan usaha naik sekitar 15%.
 Merencanakan membuka gerai baru sebanyak 40 gerai (25 type dining dan
15 type semi satelite) dan renovasi gerai lama sekitar 15 gerai.
 Capex yang diperlukan sekitar Rp 1 milyar/gerai untuk type dining, 250
juta untuk type semi satellite dan renovasi gerai lama 250 juta/gerai,
sehingga total capex yang diperlukan adalah lebih kurang sebanyak Rp 32,5
miliyar.
 Sumber dana capex diperoleh dari kas internal.
 Strategi yang akan dijalankan sebagai berikut:
1. Mendorong kegiatan marketing atau promosi yang memberikan
kontribusi positif terhadap pertumbuhan perseroan.
2. Menjaga dan mempertahankan kualitas setiap produk yang akan dijual ke
pelanggan agar selalu disajikan sesuai dengan standar yang telah
ditetapkan.
3. Melakukan mapping terhadap pembukaan store yang lebih efektif dan
produktif dan merata sehingga menghemat biaya distribusi produk.
4. Meningkatkan rasio kepemilikan store franchise.
5. Meningkatkan evaluasi keuangan terhadap setiap outlet yang memberikan
kontribusi pertumbuhan negatif, sehingga jumlah outlet negatif dapat
dikurangi.
6. Melakukan pengawasan yang berkesinambungan terhadap setiap
pengeluaran yang tidak diperlukan atau tidak produktif.
7. Meningkatkan produktifitas sumber daya manusia melalui pelatihan,
pengembangan, serta pengawasan yang melekat.
8. Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi serta meningkatkan
keamanan sistem informasi sehingga perseroan semakin dapat mengelola
manajemen resiko, meningkatkan efisiensi usaha dan lebih tepat dalam
pengambilan keputusan.

