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Apetit Oyj:n osavuosikatsaus tammi – kesäkuulta 2013 

 

Huhti-kesäkuu 

 Konsernin liikevaihto oli 98,4 (91,0) miljoonaa euroa, liikevaihto kasvoi noin 8 prosenttia. 
 Liiketulos ilman kertaeriä oli 2,4 (0,3) miljoonaa euroa, kertaerät olivat -0,3 (-0,2) miljoonaa 

euroa. 
 Kauden tulos oli 1,7 (0,0) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 0,28 (0,01) euroa. 

Tammi-kesäkuu 
 

 Liikevaihto oli 198,4 (170,5) miljoonaa euroa, liikevaihto kasvoi noin 16 prosenttia. 
 Liiketulos ilman kertaeriä oli 3,8 (-0,2) miljoonaa euroa, kertaerät olivat -0,5 (-0,2) miljoonaa 

euroa.  
 Kauden tulos oli 2,4 (-0,6) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 0,44 (-0,09) euroa. 

Arviota koko vuoden tuloskehityksestä on päivitetty.  

Katsauksen tietoja ei ole tilintarkastettu. Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2012 vastaavaan 
ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu. 

Toimitusjohtaja Matti Karppinen:  

”Ensimmäisellä vuosipuoliskolla kaikkien segmenttien liikevaihto kasvoi ja kasvu oli vahvaa erityisesti 
kala- sekä vilja- ja öljykasviliiketoiminnoissa. Myös liiketulos ilman kertaeriä oli huomattavasti parempi 
kuin vertailukautena muut toiminnot -segmentin vahvan tuloksen ansiosta. Vahvasta liikevaihdon 
kasvusta huolimatta pakaste-, kala- sekä vilja- ja öljykasviliiketoimintojen liiketulokset ilman kertaeriä 
olivat edellisen vuoden tasoa. Osakekohtainen tulos nousi 0,44 euroon osakkeelta. 

Kotimaisuus puhuttelee yhä kuluttajia. Pakasteliiketoiminnassa Apetit Kotimainen –tuoteperheen 
myynti kasvoi 13 prosenttia vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla vertailukauteen verrattuna. 

Vuoden toisella puoliskolla jatkamme rakennemuutosprojektia, jossa selvitetään yhtiön nykyisten 
kuluttajaa palvelevien kotimaan liiketoimintojen yhdistämistä yhdeksi kokonaisuudeksi. 
Kuluttajaliiketoiminnan rakenteen ja toimintatavan uudistamisen myötä Apetit halutaan nostaa 
valituissa tuoteryhmissä kuluttajien mielessä halutuimmaksi ruokaratkaisuksi ja asiakkaille 
halutuimmaksi kumppaniksi. Rakennemuutoksella tavoitellaan kasvun vahvistamista ja liiketoiminnan 
kannattavuuden parantamista.” 
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KESKEISET TULOSLUVUT 

Milj. euroa 
4-6/ 
2013 

4-6/ 
2012 Muutos 

 
1-6/ 
2013 

 
1-6/ 
2012 Muutos 

1-12/ 
2012 

Liikevaihto 98,4 91,0  8 % 198,4 170,5 16 % 378,2 
Liiketulos, ilman 
kertaeriä 2,4 0,3  3,8 -0,2  8,8 

Liiketulos 2,1 0,2  3,3 -0,4  8,5 

Tulos ennen veroja 1,3 -0,1  2,0 -0,8  7,5 

Kauden tulos 1,7 0,0  2,4 -0,6  6,7 
Osakekohtainen 
tulos, euroa 0,28 0,01  0,44 -0,09  1,07 

 
LIIKEVAIHTO JA TULOS 

Huhti-kesäkuu 

Konsernin liikevaihto kasvoi runsaat 8 prosenttia huhti-kesäkuussa edellisvuoden vastaavaan 
ajanjaksoon verrattuna ja oli 98,4 miljoona euroa. Pakasteliiketoiminnan liikevaihto pysyi samalla 
tasolla, kalaliiketoiminnan liikevaihto kasvoi merkittävästi, vilja- ja öljykasviliiketoiminnan liikevaihto 
kasvoi ja muut toiminnot -segmentin liikevaihto laski.  

Konsernin liiketulos ilman kertaeriä oli 2,4 (0,3) miljoonaa euroa. Kertaerät olivat -0,3 (-0,2) miljoonaa 
euroa. Katsauskauden kertaerät liittyvät muut toiminnot -segmenttiin. Pakasteliiketoiminnan ja vilja- ja 
öljykasviliiketoiminnan liiketulos ilman kertaeriä oli vertailukautta heikompi. Kalaliiketoiminnan liiketulos 
ilman kertaeriä oli yhtä suuri kuin vertailukaudella. Muut toiminnot -segmentin liiketulos oli 
vertailukautta huomattavasti parempi. Liiketulokseen sisältyy tulososuuksia osakkuusyhtiöistä 1,9 (0,3) 
miljoonaa euroa sekä liiketoiminnan muihin tuottoihin tuloutettuna 1,5 (0,4) miljoonaa euroa 
lisäkauppahinnan pienennystä.   

Tammi-kesäkuu 

Konsernin liikevaihto oli 198,4 miljoonaa euroa tammi-kesäkuussa. Liikevaihto kasvoi runsaat 16 
prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.  Liikevaihdon kasvu tuli 
kalaliiketoiminnasta, vilja- öljykasviliiketoiminnasta ja muut toiminnot –segmentistä.  

Liiketulos ilman kertaeriä oli 3,8 (-0,2) miljoonaa euroa. Katsauskauden kertaerät olivat -0,5 (-0,2) 
miljoonaa euroa ja ne liittyivät muut toiminnot -segmenttiin. Liiketulokseen sisältyy osuuksia 
osakkuusyhtiöiden tuloksista 2,4 (0,6) miljoonaa euroa sekä liiketoiminnan muihin tuottoihin 
tuloutettuna 2,6 (0,4) miljoonaa euroa lisäkauppahinnan pienennystä. Vertailukautena tulokseen 
sisältyi Caternet yrityskaupan transaktiokuluja -0,5 miljoonaa euroa.  

Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä -1,3 (-0,4) miljoonaa euroa. Rahoitustuotot ja -kulut sisältävät 
ei-kassavirtavaikutteisia arvostuseriä -0,8 (0,2) miljoonaan euroa. Rahoituskuluihin sisältyy myös 
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Avena Nordic Grain Oy:n henkilöstöomistajille kuuluva osuus -0,3 (-0,3) miljoonaa euroa Avena Nordic 
Grain -konsernin tuloksesta. 

Tulos ennen veroja oli 2,0 (-0,8) miljoonaa euroa. Kauden tulos oli 2,4 (-0,6) miljoonaa euroa ja 
osakekohtainen tulos 0,44 (-0,09) euroa.  

RAHOITUS JA TASE 

Konsernin maksuvalmius säilyi hyvällä tasolla ja konsernin rahoitusasema on vahva. 

Liiketoiminnan rahavirta korkojen ja verojen jälkeen oli tammi-kesäkuussa 35,5 (16,4) miljoonaa euroa. 
Käyttöpääoman muutoksen vaikutus oli 35,5 (16,7) miljoonaa euroa.  

Investointien nettorahavirta oli -1,1 (-9,1) miljoonaa euroa. Lyhyen koron rahastoihin tehtyjen 
kassavarojen talletukset ja nostot vaikuttivat investointien nettorahavirtoihin 0,0 (-1,0) miljoonaa euroa. 
Rahoituksen rahavirta oli -36,4 (-7,6) miljoonaa euroa sisältäen lainojen takaisinmaksuja -30,7 (-2,3) 
miljoonaa euroa ja osingon maksuja -5,6 (-5,3) miljoonaa euroa. Rahavarojen muutos oli -2,0 (-0,3) 
miljoonaa euroa. 

Konsernilla oli korollisia velkoja katsauskauden päättyessä 6,4 (10,3) miljoonaa euroa ja likvidejä 
rahavaroja 3,3 (10,1) miljoonaa euroa. Korolliset nettovelat olivat 3,2 (0,2) miljoonaa euroa. Konsernin 
taseen loppusumma oli 187,4 (187,3) miljoonaa euroa. Oman pääoman määrä oli katsauskauden 
päättyessä 137,0 (133,5) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 73,1 (71,3) prosenttia. Konsernin 
maksuvalmiutta turvataan sitovin limiittisopimuksin, joita katsauskauden päättyessä oli nostettavissa 
25 (23) miljoonaa euroa.  

INVESTOINNIT 

Katsauskauden käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 1,3 (2,3) miljoonaa euroa.  

HENKILÖSTÖ 

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä oli katsauskaudella 764 (659). Kasvu johtuu maaliskuun 2012 
lopulla ostetun ja muut toiminnot segmenttiin liitetyn Caternet Finland Oy:n henkilöstövaikutuksesta. 
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LIIKETOIMINTAKATSAUKSET 
 
Pakasteliiketoiminta 

Milj. euroa 
4-6/ 
2013 

4-6/ 
2012 Muutos 

 
1-6/ 
2013 

 
1-6/ 
2012 Muutos 

1-12/ 
2012 

Liikevaihto 11,5 11,6  -1 % 24,8 24,4  2 % 46,9 
Liiketulos, ilman 
kertaeriä -0,1 0,1  0,4 0,3  2,6 

Liiketulos -0,1 0,1  0,4 0,3  2,6 

Huhti-kesäkuu 

Pakasteliiketoiminnan liikevaihto oli samalla tasolla huhti-kesäkuussa edellisvuoden vastaavaan 
ajanjaksoon verrattuna. Myynti vähittäiskauppaan ja ammattikeittiösektorille oli lähes samalla tasolla, 
myynti teollisuudelle laski hieman, vienti kasvoi vertailujaksoon nähden.  

Huhti-kesäkuun liiketulos ilman kertaeriä laski vertailujaksosta. Vuoden 2012 heikohko peruna- ja 
porkkanasato on nostanut raaka-ainekustannuksia kuljetuskustannusten myötä. Kustannusnousua 
kompensoivat tuotteiden hintakorotukset astuvat voimaan viiveellä asiakkaiden pitkistä 
hinnoittelujaksoista johtuen.  

Tammi-kesäkuu 

Tammi-kesäkuun liikevaihto oli hieman vertailukautta suurempi. Myynti vähittäiskauppaan ja vienti 
kasvoivat, myynti ammattikeittiöille oli lähes samalla tasolla ja myynti teollisuudelle laski 
vertailukauteen verrattuna. 

Tuoteryhmittäin tarkasteltuna eniten kasvoi ruokapakasteiden myynti. Ruokapakasteissa erityisesti 
Apetit -tuotemerkillä myytävien gratiinien sekä pihvien ja pyöryköiden myynti kasvoi vertailukauteen 
verrattuna. Myös Apetit -vihannes- ja perunapakasteiden myynti kasvoi hieman, kun taas 
pizzapakasteiden myynti laski.  Apetit Kotimainen -tuoteperheen myynti kasvoi 13 prosenttia 
vertailukauteen nähden.     

Tammi-kesäkuun liiketulos ilman kertaeriä oli hieman parempi kuin vertailukaudella.   

Kevään peltotyöt alkoivat tavanomaista myöhemmin, mutta alkukesän lämmin sää joudutti kasvien 
kasvua niin, että pinaatin sadonkorjuu aloitettiin normaaliajassa ja herneen puinti muutama päivä 
normaalia aikaisemmin. Apetit sopimusviljelijöiden kasvit ovat keskimäärin hyvässä kasvuvauhdissa ja 
tähän mennessä korjatut sadot ovat olleet laadultaan ja määrään tavoitteiden mukaisia.  

Syksyn aikana kuluttajille on tarjolla Apetit Kotimainen -uutuuksia, kuten Kotimainen Punajuurigratiini, 
Kotimainen Tuorehernesosekeitto ja Kotimainen Hernepihvi. Vanhoista tuotteista Kotimainen -
tuoteperheeseen saadaan Laktoositon Pinaattikeitto sekä Keittojuurekset.  

Pakasteliiketoiminnan keskimääräinen henkilömäärä oli katsauskaudella 189 (179). 
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Katsauskauden investoinnit olivat 0,1 (1,5) miljoonaa euroa. Investoinnit kohdistuivat kotimaisen purjon 
käsittelyn mahdollistaviin laitteisiin sekä pakastetehtaan perusparannushankkeisiin.    
 
Kalaliiketoiminta 

Milj. euroa 
4-6/ 
2013 

4-6/ 
2012 Muutos 

 
1-6/ 
2013 

 
1-6/ 
2012 Muutos 

1-12/ 
2012 

Liikevaihto 26,6 21,5 23 % 51,7 41,7 24 % 93,0 
Liiketulos, ilman 
kertaeriä 0,0 0,0  -0,9 -0,8  -0,4 

Liiketulos 0,0 0,0  -0,9 -0,8  -0,4 

Huhti-kesäkuu 

Kalaliiketoiminnan liikevaihto kasvoi huomattavasti huhti-kesäkuussa edellisvuoden vastaavaan 
ajanjaksoon verrattuna. Kalaliiketoiminnan liikevaihto kasvoi Suomessa ja Ruotsissa ja oli samaa 
tasoa Norjassa. Kalaliiketoiminnan liikevaihtoa nosti erityisesti tuorelohituotteiden myynti Suomessa 
sekä äyriäistuotteiden myynti Ruotsissa.   

Kalaliiketoiminnan huhti-kesäkuun liiketulos ilman kertaeriä oli vertailujakson tasoa. Osuus 
osakkuusyhtiöiden tuloksesta oli 0,3 (0,1) miljoonaa euroa. Liiketulokseen sisältyy valuuttasuojausten 
käyvän arvon muutosta 0,1 (0,1) miljoonaa euroa. Suomessa kalaliiketoiminnan kannattavuus heikkeni 
vertailujaksosta. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä alkanut raaka-ainehintojen ja lopputuotteiden 
myyntihintojen epäedullinen suhde jatkui myös vuoden toisella vuosineljänneksellä. Välttämättömiä 
hintakorotuksia jatketaan syksyllä.  Norjassa ja Ruotsissa kalaliiketoiminnan kannattavuus jatkoi 
paranemistaan huhti-kesäkuussa vertailujaksoon verrattuna.     

Tammi-kesäkuu 

Tammi-kesäkuussa kalaliiketoiminnan liikevaihto kasvoi huomattavasti vertailukauteen nähden. 
Kalaliiketoiminnan liikevaihto kasvoi Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa. 

Kalaliiketoiminnan tammi-kesäkuun liiketulos ilman kertaeriä oli vertailukautta hieman heikompi. Osuus 
osakkuusyhtiöiden tuloksesta oli 0,1 (0,0) miljoonaa euroa.  

Suomessa kalaliiketoiminnan tuotteistoa uudistetaan. Syyskuun alussa lanseerataan kuluttajille Apetit 
Perinteinen -kalatuotesarja, jossa tuotteet valmistetaan aina tuoreesta kalasta perinteisin menetelmin.  
Graavi- ja kylmäsavutuotteet ovat pintasuolattuja merisuolalla ja tuotteet savustetaan kotimaisella 
leppäpuulla.  

Kalaliiketoiminnan keskimääräinen henkilömäärä oli katsauskaudella 352 (342).   

Kalaliiketoiminnan investoinnit olivat 0,3 (0,4) miljoonaa euroa. Katsauskauden investoinnit olivat 
lähinnä korvausinvestointeja eri tuotantolaitoksilla Suomessa. Norjassa ja Ruotsissa investoinnit 
kohdistuivat pääosin tehokkuuden parantamiseen ja toiminnanohjausjärjestelmän uudistamiseen. 
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Vilja- ja öljykasviliiketoiminta 

Milj. euroa 
4-6/ 
2013 

4-6/ 
2012 Muutos 

 
1-6/ 
2013 

 
1-6/ 
2012 Muutos 

1-12/ 
2012 

Liikevaihto 53,8 50,4  7 % 108,7 96,9 12 % 215,8 
Liiketulos, ilman 
kertaeriä 0,9 1,1  2,6 2,5  6,5 

Liiketulos 0,9 1,1  2,6 2,5  6,5 

Huhti-kesäkuu 

Vilja- ja öljykasviliiketoiminnan liikevaihto kasvoi ja liiketulos ilman kertaeriä laski huhti-kesäkuussa 
verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Viljaa toimitettiin vähemmän, mutta korkeammalla 
hinnalla vertailujaksoon nähden. Viljakaupan vaisu myyntivolyymi johtui pääosin kansainvälisen 
viljamarkkinan vaimeudesta, sillä eri puolilla maailmaa odotettiin hyvää uutta satoa ja laskevia 
markkinahintoja. Kasviöljytuotteiden myyntivolyymi ylitti vertailujakson. Erityisesti pakattujen 
kasviöljyjen myynti kasvoi huhti-kesäkuussa verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon.  

Viljakaupan suhteellinen kannattavuus jäi vertailujaksoa heikommaksi. Vuoden ensimmäiseltä 
neljännekseltä alkanut kasviöljyn raaka-aineen ja valkuaispuristeen välisen hintasuhteen paraneminen 
nosti öljykasvituotteiden kannattavuutta myös huhti-kesäkuussa.   

Tammi-kesäkuu 

Tammi-kesäkuun liikevaihto kasvoi ja liiketulos ilman kertaeriä oli samalla tasolla vertailukauteen 
verrattuna. Kansainvälinen viljakauppa hiljeni jakson toisella neljänneksellä ja 
maailmanmarkkinahinnat kääntyivät laskuun.   

Tulevat satonäkymät ovat hyvät niin Euroopassa kuin muuallakin maailmassa. EU-28 maiden vilja- ja 
öljykasvisatojen ennustetaan olevan suuremmat kuin viime vuonna. Myös Venäjällä ja Ukrainassa 
odotetaan viime vuotta suurempaa satoa. 

Vilja- ja öljykasviliiketoiminnan keskimääräinen henkilömäärä oli katsauskaudella 70 (70).  

Tammi-kesäkuun investoinnit olivat 0,5 (0,2) miljoonaa euroa kohdistuen pääosin kasviöljynpuristamon 
toiminnan kehittämiseen ja korvausinvestointeihin. 
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Muut toiminnot 

Milj. euroa 
4-6/ 
2013 

4-6/ 
2012 Muutos 

 
1-6/ 
2013 

 
1-6/ 
2012 Muutos 

1-12/ 
2012 

Liikevaihto 7,9 8,4 -7 % 15,9 8,9 79  % 26,7 
Liiketulos, ilman 
kertaeriä 1,6 -0,8  1,7 -2,2  0,2 

Liiketulos 1,3 -1,0  1,2 -2,4  -0,1 
 
Huhti-kesäkuu 
 
Muut toiminnot -segmentti muodostuu palveluyhtiö Apetit Suomi Oy:stä, konsernihallinnosta, Caternet 
Finland Oy:stä, segmenteille kohdistamattomista eristä sekä osakkuusyhtiöstä Sucros Oy. Segmenttiin 
sisältyneen Ateriamestarit Oy:n kaupallinen toiminta loppui vuoden 2012 lopussa. Apetit Suomi Oy:n 
tuottamien palveluiden kustannusvaikutus on kohdistettu liiketoiminnoille palveluiden käytön 
suhteessa. 

Huhti-kesäkuun liikevaihto laski vertailujaksoon verrattuna. Caternet Finland Oy:n liikevaihto oli 
vertailujaksoa pienempi. Suomen epävakaa taloustilanne heijastuu ammattikeittiösektoriin 
ruokailijoiden ja myytyjen ateriamäärien vähentymisenä. Ravintola-alan keräämän tilaston mukaan 
tammi-maalikuussa henkilöstöravintoloissa myydyt annosmäärät laskivat lähes 10 prosenttia edellisen 
vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna, mikä vaikuttaa vastaavasti ammattikeittiökumppaneiden - 
kuten Caternetin - toimitusmääriin. 

Segmentin huhti-kesäkuun liiketulos ilman kertaeriä oli vertailujaksoa parempi. Liiketulokseen sisältyy 
tulososuuksia osakkuusyhtiöistä 1,5 (0,2) miljoonaa euroa. Kertaerät olivat -0,3 (-0,2) miljoonaa euroa 
ja ne muodostuivat Apetit Oyj:n ja Nordic Sugarin välisen osakassopimusriidan 
välimiesoikeusprosessin ulkopuolisten neuvonantajien kuluista. Caternetin liiketoiminnan kannattavuus 
oli epätyydyttävä toisen vuosineljänneksen aikana johtuen myynnin laskusta, raaka-aineiden korkeasta 
hintatasosta sekä tilapäisistä vihannesraaka-aineiden saatavuusongelmista Keski-Euroopan 
myöhäisestä keväästä johtuen.  Liiketoiminnan muihin tuottoihin on tuloutettu 1,5 (0,4) miljoonaa euroa 
Caternet Finland Oy:n ostoehtoihin sisältyvän vuoden 2013 liiketulokseen sidotun lisäkauppahinta-
arvion pienennystä. Päivitetyn arvion mukaan lisäkauppahintaa ei ennakoida toteutuvan vuoden 2013 
liiketuloksen perusteella. 

Caternet Finland Oy vastaanotti marraskuun alussa vuonna 2012 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukselta päätöksen Caternetin Kivikon laitokselle vuosina 2008 – 2009 myönnettyjen 
investointiavustusten osittaisesta takaisinperinnästä johtuen yhtiön osakekannan omistajan 
vaihdoksesta 27.3.2012. Takaisinperittäväksi esitetään noin 2 miljoonaa euroa. 
 
Caternet Finland pitää takaisinperintää aiheettomana ja päätti hakea muutosta 
takaisinperintäpäätökseen. Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta on hylännyt yhtiön valituksen ja 
pitänyt Uudenmaan ELY-keskuksen perintäpäätöksen voimassa.  
 
Yhtiö on jättänyt valituksen annetusta päätöksestä korkeimmalle hallinto-oikeudelle ja pyytää, että 
korkein hallinto-oikeus kumoaa annetun päätöksen. Takaisinperintä ei astu voimaan ennen kuin 
korkein hallinto-oikeus on käsitellyt asian ja antanut päätöksensä. Mikäli takaisinperintäpäätös säilyy 
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voimassa, sen kuluvaikutuksen arvioidaan olevan 1,3 miljoonaa euroa. Takaisinperinnän lopullinen 
tulosvaikutus riippuu korkeimman hallinto-oikeuden päätöksestä ja myyjän vastuista.   
 
Katsauskauden tulokseen ei sisälly takaisinperintäpäätöksen kuluvaikutusta. 

Tammi-kesäkuu 

Tammi-kesäkuun liikevaihto oli huomattavasti vertailukautta korkeampi. Caternet Finland Oy:n 
liikevaihto on tarkastelussa mukana vertailukaudella vain vuoden toisella neljänneksellä, sillä Caternet 
liitettiin osaksi Muut toiminnot -segmenttiä maaliskuun lopussa vuonna 2012. 

Tammi-kesäkuun liiketulos ilman kertaeriä oli vertailukautta huomattavasti parempi. Tulososuudet 
osakkuusyhtiöistä olivat 2,3 (0,6) miljoonaa euroa. Kertaerät olivat -0,5 (-0,2) miljoonaa euroa ja ne 
muodostuivat Apetit Oyj:n ja Nordic Sugarin välisen osakassopimusriidan välimiesoikeusprosessin 
ulkopuolisten neuvonantajien kuluista. Tulokseen sisältyy Caternet Finland Oy:n lisäkauppahinnan 
tuloutusta 2,6 (0,4) miljoonaa euroa. Vertailukautena tulokseen sisältyi Caternet yrityskaupan 
transaktiokuluja -0,5 miljoonaa euroa. 

Muut toiminnot -segmentin keskimääräinen henkilömäärä oli katsauskaudella 153 (68). Kasvu johtuu 
maaliskuun 2012 lopulla ostetun ja muut toiminnot segmenttiin liitetyn Caternetin 
henkilöstövaikutuksesta. 

Segmentin käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 0,4 (0,2) miljoonaa euroa kohdistuen pääosin Caternet 
Finland Oy:n tuotantotiloihin ja -laitteisiin sekä konsernin IT-hankkeisiin. 

Apetit Oyj:n ja Nordic Sugarin välinen osakassopimusriita 
  
Apetit Oyj (20%) ja Nordic Sugar Oy (80%) omistavat yhdessä Sucros Oy:n. Vähemmistöomistajana 
Apetit Oyj:llä on Sucros Oy:n perustamisen yhteydessä solmitun osakassopimuksen nojalla erityinen 
vähemmistönsuoja. 
 
Apetit Oyj katsoo enemmistöomistajan toistuvasti loukanneen Apetit Oyj:n vähemmistöoikeuksia. 
Lokakuussa 2011 Apetit Oyj päätti jättää asian välimiesoikeuden ratkaistavaksi, koska 
enemmistöomistaja ei ole reklamoinnista huolimatta korjannut osakassopimuksen vastaisia 
toimintatapojaan. 
 
Apetit Oyj:n näkemyksen mukaan Nordic Sugar on syyllistynyt yhteensä kolmeen eri 
sopimusrikkomukseen. Osakassopimuksen ehtojen mukaisesti yksittäisen todetun rikkomuksen 
seurauksena on sopimussakko, jonka suuruus on 8,9 miljoonaa euroa rikkomukselta eli enimmillään 
sopimussakot saattaisivat nousta lähes 27 miljoonaan euroon. Nordic Sugar on puolestaan esittänyt 
Keskuskauppakamarin välityslautakunnalle vaatimuksen 4,5 miljoonan euron sopimussakosta Apetit 
Oyj:lle osakassopimusrikkomuksen johdosta Sucroksen toimitusjohtajan erottamisen yhteydessä. 
Kumpikin osapuoli on kiistänyt vastapuolen esittämät sopimusrikkomusväitteet. 
 
Prosessin aikataulusta johtuen välimiesoikeuden ratkaisu riita-asiassa saadaan aikaisintaan kuluvan 
vuoden lopulla. 
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YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 

Osingonjako 
Apetit Oyj:n yhtiökokous, joka pidettiin 26.3.2013, päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että 
tilikauden 2012 voitosta jaetaan osinkoa 0,90 euroa osakkeelta.  Osinko, yhteensä 5,6 miljoonaa 
euroa, maksettiin 9.4.2013.  

Muista yhtiökokouksen päätöksistä on kerrottu tarkemmin pörssitiedotteella 26.3.2013 sekä 8.5.2013 
julkistetussa osavuosikatsauksessa. 

HALLITUKSEN VALTUUKSIEN KÄYTTÖ 

Osakeantivaltuudet 
Hallitus ei ole käyttänyt yhtiökokouksen 28.3.2012 sille myöntämää valtuutusta uusien osakkeiden 
antamiseen tai valtuutusta yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamiseen. 

OSAKKEET JA KAUPANKÄYNTI 

Katsauskaudella yhtiön osakkeita vaihdettiin pörssissä 428 025 (475 239) kappaletta, mikä oli 6,8 (7,5) 
prosenttia koko osakemäärästä. Euromääräinen osakevaihto oli 6,7 (7,1) miljoonaa euroa. Osakkeen 
ylin kurssi oli 17,00 (16,77) euroa ja alin kurssi 14,41 (12,38) euroa. Vaihdettujen osakkeiden 
keskihinta oli 15,70 (14,95) euroa. 

Osakekannan markkina-arvo oli katsauskauden päättyessä 105,2 (83,8) miljoonaa euroa.  

Katsauskauden päättyessä yhtiön hallussa oli omia osakkeita yhteensä 130 000 kappaletta 
nimellisarvoltaan yhteensä 0,26 miljoonaa euroa. Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet edustavat 2,1 
prosenttia yhtiön osake- ja äänimäärästä. 

HALLINTO JA TILINTARKASTAJAT 

Apetit Oyj:n hallintoneuvosto valitsi järjestäytymiskokouksessaan 16.4.2013 hallintoneuvoston 
puheenjohtajaksi Timo Miettisen ja varapuheenjohtajaksi Marja-Liisa Mikola-Luodon. 
 
Yhtiön hallituksen jäseniksi valittiin Aappo Kontu, Tuomo Lähdesmäki, Veijo Meriläinen, Samu Pere, 
Matti Tikkakoski ja Helena Walldén. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Aappo Kontu ja 
varapuheenjohtajaksi Veijo Meriläinen.  
 
Matti Tikkakoski pyysi vapautusta Apetit Oyj:n hallituksen jäsenyydestä muiden velvoitteiden takia 
4.5.2013 alkaen. 
 
Varsinaisen yhtiökokouksen 26.3.2013 valitsemina Apetit Oyj:n tilintarkastajina toimivat Hannu 
Pellinen, KHT sekä KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy vastuullisena tilintarkastajana Tomi 
Moisio, KHT, JHTT. 

LIIKETOIMINNAN KAUSILUONTEISUUS 

IAS 2 -standardin mukaisesti vaihto-omaisuuden hankintamenoon luetaan mukaan systemaattisesti 
kohdistettu osuus valmistuksen kiinteistä yleismenoista. Satokausituotannossa raaka-aineista 
jalostetaan valmiita tuotteita pääosin vuoden viimeisen neljänneksen aikana, joten vaihto-omaisuuden 
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määrät ja tasearvot ovat korkeimmillaan vuoden lopussa. Hankintamenoon mukaan luettujen 
valmistuksen kiinteiden yleismenojen kuluksi kirjautuminen lykkääntyy myyntiajankohtaan. 
Valmistuksen yleiskulujen kirjaamiskäytännöstä johtuen pääosa konsernin vuosituloksesta kertyy 
viimeisen vuosineljänneksen aikana. Kausiluonteisuus on satokausituotannosta johtuen voimakkainta 
pakasteliiketoiminnassa ja osakkuusyhtiö Sucroksen toiminnassa. 

Kalaliiketoiminnassa Apetit Kala Oy:n ja Myrskylän Savustamo Oy:n myynti painottuu viikonloppuihin ja 
juhlapyhiin. Merkittävä osa kalaliiketoiminnan vuoden tuloksesta riippuu joulusesongin onnistumisesta. 
Kalan kasvukaudesta johtuen osakkuusyhtiönä raportoitavan Taimen-konsernin tuloksen kertyminen 
on normaalisti kesällä pienempää kuin muina vuodenaikoina. Pääsiäisen ajoittuminen ensimmäiselle 
tai toiselle vuosineljännekselle vaikuttaa pakaste- ja kalaliiketoiminnan liikevaihdon ja tuloksen 
vertailtavuuteen eri vuosien välillä.  Vilja- ja öljykasviliiketoiminnan liikevaihto vaihtelee vuosittain ja 
vuosineljänneksittäin muita liiketoimintoja enemmän riippuen kysynnästä ja tarjonnasta sekä 
hintatasosta kotimaassa ja muilla markkinoilla. 

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT 

Apetit-konsernin merkittävimmät lähiajan riskit liittyvät raaka-aineiden hintamuutosten ja 
valuuttakurssiriskien hallintaan, raaka-aineiden saatavuuteen, asiakkaiden maksukykyyn ja toimittajien 
ja palveluntuottajien toimituskykyyn, muutoksiin liiketoiminta-alueilla ja asiakkuuksissa, 
välimiesoikeudenkäyntiin, yritystukien takaisinperintään sekä tehtyjen yritysostojen haltuunottoihin. 
 

VUODEN 2013 NÄKYMÄT 

Vuonna 2012 toteutetun yrityskaupan ja orgaanisen kasvun myötä vuoden 2013 liikevaihdon 
arvioidaan kasvavan vertailuvuodesta. Konsernin liikevaihdon kehitykseen vaikuttavat merkittävästi 
vilja- ja öljykasvimarkkinoiden aktiivisuus ja hintatason muutokset.  

Konsernin koko vuoden liiketuloksen ilman kertaeriä arvioidaan nousevan vertailukautta paremmaksi. 
Vuoden kolmannella neljänneksellä liiketuloksen ilman kertaeriä ei arvioida yltävän vertailuvuoden 
poikkeuksellisen vahvan jakson tasolle johtuen vertailujaksoa maltillisemmista tulosodotuksista Vilja- ja 
öljykasviliiketoiminnassa sekä osakkuusyhtiö Sucroksessa.  

Lisäksi vuoden 2013 tulokseen voi vaikuttaa merkittävästi Sucrosta koskeva osakassopimusriidan 
ratkaisu, mikäli ratkaisu syntyy kuluvan vuoden aikana.    
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KONSERNIN TULOSLASKELMA  
milj. euroa

4-6/ 4-6/ 1-6/ 1-6/ 1-12/
2013 2012 2013 2012 2012

Liikevaihto 98,4 91,0 198,4 170,5 378,2
Liiketoiminnan muut tuotot 1,8 0,6 3,4 0,9 2,5
Liiketoiminnan kulut -98,1 -90,0 -197,3 -169,1 -368,6
Poistot  -1,8 -1,8 -3,7 -3,3 -7,0
Arvonalentumiset 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,3
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 1,9 0,3 2,4 0,6 3,7
Liiketulos 2,1 0,2 3,3 -0,4 8,5
Rahoitustuotot ja -kulut -0,8 -0,3 -1,3 -0,4 -1,0
Tulos ennen veroja 1,3 -0,1 2,0 -0,8 7,5
Tuloverot 0,4 0,1 0,4 0,2 -0,8
Kauden tulos 1,7 0,0 2,4 -0,6 6,7

Kauden tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille 1,7 0,0 2,7 -0,5 6,6
Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0 -0,3 -0,1 0,1

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta
laskettu laimennettu ja laimentamaton
osakekohtainen tulos, euroa 0,28 0,01 0,44 -0,09 1,07

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA
milj. euroa

4-6/ 4-6/ 1-6/ 1-6/ 1-12/
2013 2012 2013 2012 2012

Kauden tulos 1,7 0,0 2,4 -0,6 6,7

Muut laajan tuloslaskelman erät
Erät jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:
Rahavirran suojaukset -0,3 0,6 -0,4 0,3 0,3
Verot liittyen rahavirran suojaukseen 0,0 -0,1 0,1 -0,1 -0,1
Muuntoerot -0,6 0,2 -0,9 0,4 0,7
Kauden laaja tulos 0,8 0,7 1,1 0,0 7,6

Kauden laajan tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille 0,8 0,7 1,4 0,1 7,6
Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0 -0,3 -0,1 0,1
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KONSERNIN TASE 
milj. euroa

30.6.2013 30.6.2012 31.12.2012
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet 10,0 11,3 10,6
Liikearvo 11,6 11,9 12,1
Aineelliset hyödykkeet 47,6 51,2 49,8
Osuudet osakkuusyrityksissä 37,8 33,2 35,5
Myytävissä olevat rahoitusvarat 0,1 0,1 0,1
Saamiset 0,4 0,4 0,4
Laskennalliset verosaamiset 3,3 2,4 2,5
Pitkäaikaiset varat yhteensä 110,7 110,5 111,0

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 40,3 40,1 79,4
Saamiset 31,9 26,0 36,9
Tuloverosaamiset 1,0 0,7 0,4
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 0,1 1,0 0,1
Rahavarat 3,2 9,1 5,2
Lyhytaikaiset varat yhteensä 76,6 76,8 122,0

Varat yhteensä 187,4 187,3 233,0

KONSERNIN TASE 
milj. euroa

30.6.2013 30.6.2012 31.12.2012
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 134,6 130,9 138,4
Määräysvallattomien omistajien osuudet 2,4 2,6 2,8
Oma pääoma yhteensä 137,0 133,5 141,2

Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat 5,3 5,7 5,9
Pitkäaikaiset rahoitusvelat    4,8 1,9 5,6
Pitkäaikaiset varaukset 0,4 0,4 0,4
Muut velat 5,0 7,4 7,5
Pitkäaikaiset velat yhteensä 15,5 15,4 19,5

Lyhytaikaiset velat
Lyhytaikaiset rahoitusvelat 1,7 8,4 30,8
Tuloverovelat 0,4 0,5 0,2
Ostovelat ja muut velat 32,5 29,3 41,2
Lyhytaikaiset varaukset 0,3 0,2 0,1
Lyhytaikaiset velat yhteensä 34,9 38,5 72,3

Velat yhteensä 50,4 53,8 91,8

Oma pääoma ja velat yhteensä 187,4 187,3 233,0  
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KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
milj. euroa

1-6/ 1-6/ 1-12/
2013 2012 2012

Kauden tulos 2,4 -0,6 6,7
Oikaisut kauden tulokseen 0,1 3,4 5,4
Käyttöpääoman muutos 35,5 16,7 -24,2
Maksetut korot liiketoiminnasta -1,1 -1,5 -1,9
Saadut korot liiketoiminnasta 0,1 0,0 0,2
Maksetut verot liiketoiminnasta -1,5 -1,6 -2,3
Liiketoiminnan rahavirta 35,5 16,4 -16,1

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -1,3 -2,3 -3,9
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 0,0 0,1 0,1
Ostetut konserniyhtiöt -6,1 -6,1
Investoinnit muihin sijoituksiin -4,0 -8,0
Muiden sijoitusten luovutustulot 3,0 8,1
Saadut osingot investoinneista 0,2 0,2 1,0
Investointien rahavirta -1,1 -9,1 -8,8

Lyhytaikaisten lainojen nostot ja takaisinmaksut -29,9 2,0 29,2
Pitkäaikaisten lainojen nostot ja takaisinmaksut -0,8 -4,3 -3,0
Rahoitusleasingvelkojen takaisinmaksut -0,1 -0,1 -0,2
Maksetut osingot -5,6 -5,3 -5,3
Rahoituksen rahavirta -36,4 -7,6 20,8

Rahavarojen muutos -2,0 -0,3 -4,1
Rahavarat kauden alussa 5,2 9,3 9,3
Rahavarat kauden lopussa 3,2 9,1 5,2

Investoinnit muihin sijoituksiin ja muiden sijoitusten luovutustulot liittyvät lyhytaikaisten 
korkorahastosijoitusten kassavirtoihin.  
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LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

A = Oma pääoma 1.1.
B = Laatimisperiaatteen muutos (IAS 19)
C = Oikaistu oma pääoma 1.1.
D = Osingonjako
E = Transaktiot määräysvallattomien omistajien kanssa
F = Muu muutos
G = Kauden laaja tulos
H = oma pääoma 30.6. (vertailuvuosi oikaistu)

1-6/2013
milj. euroa A B C D E F G H

Osakepääoma 12,6 12,6
Ylikurssirahasto 23,4 23,4
Arvonmuutosrahasto -0,2 -0,3 -0,5
Muut rahastot 7,2 7,2
Omat osakkeet -1,8 -1,8
Muuntoerot 1,1 -0,9 0,2
Kertyneet voittovarat 96,0 -5,6 0,0 0,2 2,7 93,3
Emoyhtiön osakkeenomistajille
kuuluva oma pääoma yhteensä 138,4 -5,6 0,0 0,2 1,5 134,6
Määräysvallattomien omistajien osuus 2,8 -0,4 2,4
Oma pääoma yhteensä 141,2 -5,6 0,0 0,2 1,1 137,0

1-6/2012
milj. euroa A B C D E F G H

Osakepääoma 12,6 12,6 12,6
Ylikurssirahasto 23,4 23,4 23,4
Arvonmuutosrahasto -0,4 -0,4 0,2 -0,2
Muut rahastot 7,2 7,2 7,2
Omat osakkeet -1,8 -1,8 -1,8
Muuntoerot 0,4 0,4 0,3 0,8
Kertyneet voittovarat 95,0 -0,2 94,8 -5,3 -0,2 0,0 -0,5 88,8
Emoyhtiön osakkeenomistajille
kuuluva oma pääoma yhteensä 136,5 -0,2 136,3 -5,3 -0,2 0,0 0,0 130,9
Määräysvallattomien omistajien osuus 2,7 2,7 0,0 -0,1 2,6
Oma pääoma yhteensä 139,2 -0,2 139,0 -5,3 -0,1 0,0 -0,1 133,5
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LAADINTAPERIAATTEET 

 

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) –standardin mukaan noudattaen 
vuositilinpäätöksessä 2012 kerrottuja laatimisperiaatteita.  

Muutos IAS 19 'Työsuhde-etuudet' standardissa poistaa putkimenetelmän käytön ja eläkejärjestelyihin 
liittyvät vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot kirjataan välittömästi muuhun laajaan tuloslaskelmaan. 
Nettokorko on korvannut korkomenot ja järjestelyyn kuuluvien varojen odotetun tuoton. Tilikauden 
työsuoritukseen perustuvat menot esitetään henkilöstökuluissa ja nettokorko rahoituskuluissa. 
Aikaisemmin etuuspohjaiset eläkevelvoitteiden kulut ovat kokonaisuudessaan esitetty 
henkilöstökuluissa. Laadintaperiaatteen muutos on toteutettu takautuvasti avaavasta vertailuvuoden 
taseesta 2012 alkaen, mikä kasvatti konsernin raportoimaa eläkevelkaa 0,3 miljoonaa euroa, 
laskennallista verosaamista 0,1 miljoonaa euroa ja vähensi kertyneitä voittovaroja 0,2 miljoonaa euroa.  

Muutos IAS 1 'Tilinpäätöksen esittäminen' standardissa vaikutti muun laajan tuloslaskelman 
esittämistapaan. 
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SEGMENTTI-INFORMAATIO

A = Pakasteliiketoiminta
B = Kalaliiketoiminta
C = Vilja- ja öljykasviliiketoiminta
D = Muut toiminnot
E = Yhteensä

Toimintasegmentit 1-6/2013
milj. euroa

A B C D E

Segmentin myynti yhteensä 24,8 51,7 108,7 15,9 201,0
Segmenttien välinen myynti -0,1 -1,1 0,0 -1,3 -2,6
Liikevaihto 24,7 50,5 108,6 14,6 198,4

Liiketulokseen sisältyvä osuus
osakkuusyhtiöiden tuloksesta 0,1                             -2,3 2,4
Liiketulos 0,4 -0,9 2,6 1,2 3,3

Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen 0,1 0,3 0,5 0,4 1,3
Yritysostot ja muut osakeinvestoinnit

Poistot 1,2 1,0 0,4 1,1 3,7
Arvonalentumiset 0,0 0,0 0,0

Henkilöstö         189 352 70 153 764

 

Toimintasegmentit 1-6/2012
milj. euroa

A B C D E

Segmentin myynti yhteensä 24,4 41,7 96,9 8,9 171,8
Segmenttien välinen myynti 0,0 -0,5 0,0 -0,9 -1,4
Liikevaihto 24,3 41,2 96,9 8,0 170,5

Liiketulokseen sisältyvä osuus
osakkuusyhtiöiden tuloksesta 0,0 0,6 0,6
Liiketulos 0,3 -0,8 2,5 -2,4 -0,4

Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen 1,5 0,4 0,2 0,2 2,3
Yritysostot ja muut osakeinvestoinnit 9,7 9,7

Poistot 1,2 1,0 0,4 0,7 3,3
Arvonalentumiset 0,0 0,0

Henkilöstö         179 342 70 68 659
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Toimintasegmentit 1-12/2012
milj. euroa

A B C D E

Segmentin myynti yhteensä 46,9 93,0 215,8 26,7 382,4
Segmenttien välinen myynti -0,2 -1,5 0,0 -2,5 -4,2
Liikevaihto 46,7 91,5 215,7 24,3 378,2

Liiketulokseen sisältyvä osuus
osakkuusyhtiöiden tuloksesta 0,0 3,7 3,7
Liiketulos 2,6 -0,4 6,5 -0,1 8,5

Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen 1,8 1,1 0,5 0,6 3,9
Yritysostot ja muut osakeinvestoinnit 9,7 9,7

Poistot 2,4 1,9 0,9 1,8 7,0
Arvonalentumiset 0,0 0,1 0,2 0,3

Henkilöstö         195 345 70 111 721

 

KONSERNIN TUNNUSLUVUT
30.6.2013 30.6.2012 31.12.2012

Oma pääoma/osake, euroa 21,80 21,15 22,37

Omavaraisuusaste, % 73,1 71,3 60,6
Nettovelkaantumisaste, % 2,3 0,1 22,0

Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, milj. euroa 1,3 2,3 3,9
Yritysostot ja muut osakeinvestoinnit, milj. euroa 9,7 9,7

Henkilöstö keskimäärin 764 659 721

Osakkeita keskimäärin, 1 000 kpl 6188 6188 6188

Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty vuositilinpäätöksessä 2012.
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Apetit Oyj, osavuosikatsaus 1.1. – 30.6.2013  18 
 

KONSERNIN VAKUUDET, VASTUUSITOUMUKSET, EHDOLLISET 
VARAT JA MUUT SITOUMUKSET
milj. euroa

30.6.2013 30.6.2012 31.12.2012
Omien velkojen vakuudeksi annetut
Kiinteistö- ja yrityskiinnitykset 2,5 3,3 2,7
Takaukset ja muut vakuudet 10,4 12,6 10,9

Ei purettavissa olevat muut
vuokrasopimukset, vähimmäisvuokravastuu
Kiinteistövuokrat 6,0 6,2 5,8
Muut vuokrat 1,0 1,0 1,4

JOHDANNAISSOPIMUKSET
Johdannaissopimusten nimellisarvot
Koronvaihtosopimukset 4,8 6,0 5,4
Valuuttatermiinisopimukset 8,3 11,2 9,3
Hyödykejohdannaiset 7,1 28,5 9,3

EHDOLLISET VARAT
Yhteisellä arvo-osuustilillä olleiden osakkeiden 
myynnistä kertyneet varat, käypä arvo 0,7 0,7 0,7
 

MUUT SITOUMUKSET    

Apetit Kala Oy:n ja Taimen Oy:n omistusjärjestelyn osakassopimuksiin pohjautuen tiettyjen ehtojen 
täyttyessä sopimuksen osapuolilla on oikeus ristiinomistuksen purkamiseen käypään hintaan. 
Omistuksen mahdolliseen purkamiseen liittyvä vastuu 4,8 (4,7) miljoonaa euroa on IAS 32:n 
perusteella kirjattu muihin pitkäaikaisiin velkoihin. Samassa yhteydessä syntyvää saatavaa ei IFRS:n 
säännösten nojalla ole mahdollista kirjata.    

RIITA-ASIAT    

Apetit päätti lokakuussa 2011 viedä Apetitin ja Nordic Sugarin välisen erimielisyyden 
osakassopimusrikkomuksista välimiesoikeuden ratkaistavaksi. Apetitin näkemyksen mukaan Nordic 
Sugar on syyllistynyt yhteensä kolmeen eri sopimusrikkomukseen. Osakassopimuksen ehtojen 
mukaisesti yksittäisen todetun rikkomuksen seurauksena on sopimussakko, jonka suuruus on noin 8,9 
miljoonaa euroa rikkomukselta eli enimmillään lähes 27 miljoonaa euroa.                                                                                                  
Nordic Sugar on esittänyt, että Apetit olisi syyllistynyt osakassopimusrikkomukseen Sucros Oy:n 
toimitusjohtajan erottamisen yhteydessä ja pyytää välimiesoikeutta vahvistamaan osakassopimuksen 
rikkomisen ja määräämään Apetitin maksettavaksi 4,5 miljoonan euron sopimussakon. Apetitin 
mukaan Sucros Oy:n toimitusjohtajan erottamisessa on noudatettu osakassopimusta, joten 
korvausvaatimus on perusteeton. Sopimusrikkomuksiin liittyviä korvausvaatimuksia ei ole tuloutettu tai 
kirjattu kuluksi. Välimiesoikeuden ja siihen liittyvien ulkopuolisten neuvonantajien kulut kirjataan 
suoriteperusteisesti kuluksi. 

Caternet Finland Oy on marraskuun alussa 2012 vastaanottanut Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukselta päätöksen Caternetin Kivikon laitokselle vuosina 2008-2009 myönnettyjen 
investointiavustusten osittaisesta takaisinperinnästä johtuen yhtiön osakekannan 
omistajanvaihdoksesta 27.3.2012. Caternet Finland Oy piti takaisinperintää aiheettomana ja päätti 
hakea muutosta takaisinperintäpäätökseen. Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta on hylännyt yhtiön 
valituksen ja pitänyt Uudenmaan ELY-keskuksen perintäpäätöksen voimassa.                                                                                             
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Yhtiö on tehnyt jatkovalituksen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Tukien takaisinperintää ei toteuteta 
ennen kuin korkein hallinto-oikeus on käsitellyt asian ja antanut päätöksensä. Mikäli 
takaisinperintäpäätöstä ei kumota, sen kuluvaikutuksen arvioidaan olevan 1,3 miljoonaa euroa.   

LISÄKAUPPAHINTA    

Caternet Finland Oy:n ostoehdoissa sovittiin muuttuvasta, vuosien 2012 – 2013 liikevoittoon sidotusta, 
0-6 miljoonan euron lisäkauppahinnasta. Alkuperäistä lisäkauppahinta-arviota, joka oli suuruudeltaan 
3,7 miljoonaa euroa, pienennettiin vertailuvuonna 1,2 miljoonaa euroa vuoden 2012 liiketulokseen 
sidotun osuuden osalta. Kuluvana vuonna liiketulokseen 2013 sidottu lisäkauppahinnan osuus 2,6 
miljoonaa euroa on tuloutettu muut toiminnot -segmentin liiketulokseen liiketoiminnan muihin tuottoihin.  
    

AINEELLISEN KÄYTTÖOMAISUUDEN MUUTOKSET
milj. euroa

30.6.2013 30.6.2012 31.12.2012

Kirjanpitoarvo kauden alussa 49,8 37,5 37,5
Lisäykset 1,1 2,1 3,5
Lisäykset yrityshankintojen kautta 14,2 14,2
Vähennykset 0,0 0,0 0,0
Poistot ja arvonalentumiset -2,8 -2,6 -5,5
Muut muutokset -0,5 0,0 0,2
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 47,6 51,2 49,8
 

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT
milj. euroa

1-6/ 1-6/ 1-12/
2013 2012 2012

Myynnit osakkuusyhtiöille 0,2 0,3 1,7
Myynnit yhteisyrityksille 4,3 8,6
Ostot osakkuusyhtiöiltä 6,1 6,9 13,1
Ostot yhteisyrityksiltä 0,0 0,0

30.6.2013 30.6.2012 31.12.2012

Pitkäaikaiset saamiset yhteisyrityksiltä 0,0
Myyntisaamiset ja muut saamiset  osakkuusyhtiöiltä 0,5 0,1 0,7
Myyntisaamiset ja muut saamiset yhteisyrityksiltä 0,8 0,5
Ostovelat ja muut velat osakkuusyhtiöille 1,9 1,1 0,0
Ostovelat ja muut velat yhteisyrityksille 0,0 0,0
 

 

Espoo, 14. elokuuta 2013 
APETIT OYJ 

Hallitus 


