
 

 
Apetit Oyj tilinpäätöstiedote 1.1.2014–31.12.2014 1 
 

 

Apetit Oyj:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 
 

 

Loka–joulukuu: 

 

 Konsernin liikevaihto oli 120,8 (97,3) miljoonaa euroa, liikevaihto nousi 24 prosenttia. 

 Liiketulos ilman kertaeriä oli 5,3 (5,4) miljoonaa euroa ja raportoitu liiketulos oli 5,3 (5,1) 

miljoonaa euroa. 

 Kauden tulos oli 3,4 (4,7) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 0,57 (0,75) euroa. 

 

Tammi–joulukuu: 

 

 Liikevaihto oli 384,7 (387,3) miljoonaa euroa, liikevaihto laski 1 prosentin. 

 Liiketulos ilman kertaeriä oli 7,3 (12,2) miljoonaa euroa ja raportoitu liiketulos -5,9 (9,4) 

miljoonaa euroa.  

 Raportoituun liiketulokseen sisältyvät kertaerät olivat -13,2 (-2,8) miljoonaa euroa sisältäen  

-10,2 miljoonaa euroa Ruokaliiketoimintaan liikearvotestauksen perusteella tehtyä 

arvonalennusta sekä -3,0 miljoonaa euroa Apetitin ja Nordic Sugarin välimiesoikeusprosessiin 

liittyviä kuluja.   

 Kauden tulos oli -8,7 (9,3) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos -1,29 (1,63) euroa. 

 Kertaeristä puhdistettu kauden tulos oli 3,7 (9,1) miljoonaa euroa ja kertaeristä puhdistettu 

osakekohtainen tulos oli 0,72 (1,60) euroa. 

 Omavaraisuusaste säilyi vahvana ja oli 69,7 (70,3) prosenttia. 

 Liiketoiminnan rahavirta korkojen ja verojen jälkeen oli 18,1 (24,4) miljoonaa euroa.  

  

Hallituksen osinkoesitys yhtiökokoukselle on 0,70 (1,00) euroa osakkeelta. 

 

Tietoja ei ole tilintarkastettu. Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon ja 

vertailukaudella tarkoitetaan edellisen vuoden vastaavaa ajanjaksoa, ellei toisin ole mainittu.  

 

Toimitusjohtaja Veijo Meriläinen: 

 

Vuoden viimeisellä neljänneksellä Apetit-konsernin liiketulos ilman kertaeriä oli 5,3 miljoonaa euroa eli 

samaa tasoa vertailukauden kanssa. Liikevaihtomme Vilja- ja öljykasviliiketoiminnassa nousi 

voimakkaasti viljakaupassa sekä kaudelle ajoittuneiden suurten toimitusmäärien että yleisesti 

kasvaneiden myyntimäärien seurauksena. 

 

Kannattavuutta tarkasteltaessa kauteen mahtuu sekä onnistumisia että epäonnistumisia. Onnistuimme 

erityisesti Vilja- ja öljykasviliiketoiminnassa kasvattamaan kannattavasti volyymiämme ja 

kannattavuuttamme sekä viljamarkkinoilla että öljykasvituotteissa. Ruokaliiketoiminta toipui alkuvuoden 

vaisusta tuloskehityksestä pakastetuoteryhmän hyvän kannattavuuden vetämänä, mutta emme voi olla 

tyytyväisiä tuoretuotteet-tuoteryhmän ja kalatuoteryhmän Suomen ja Ruotsin toiminnan 

kannattavuuteen. Osakkuusyhtiö Sucroksen tulosta painoi sokerin markkinahinnan lasku. 
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Jatkoimme loka-joulukuussa Ruokaliiketoiminnan kala- ja tuoretuotteet-tuoteryhmissä 

käynnistämiemme pitkän aikavälin kannattavuusohjelmien toteutusta. Ohjelmien toimenpiteet 

toteutetaan vaiheittain vuoden 2015 loppuun mennessä ja niiden tavoitteena on saavuttaa vuositason 

kustannuksissa yhteensä 4,5 miljoonan euron pienennys. Osana kalatuoteryhmän ohjelmaa 

käynnistimme vuoden viimeisellä neljänneksellä kalatuoteryhmän tuotantorakenteiden 

yksinkertaistamisen ja toiminnan keskittämisen Kuopioon ja Helsinkiin.  

 

Vuosi 2014 oli meille kaksijakoisesta taloudellisesta onnistumisesta huolimatta myös merkittävä 

uudistumisen vuosi.  Jatkoimme uuden yksinkertaisemman liiketoimintarakenteen käyttöönottoa ja 

kuluttajia ja asiakkaita ilahduttavan strategian toimeenpanoa Ruokaliiketoiminnassa sekä vahvistimme 

Vilja- ja öljykasviliiketoiminnan asemaa Itämeren alueen viljakaupan suunnannäyttäjänä ja 

laadukkaiden öljykasvituotteiden valmistajana ja uudistajana.  

AVAINLUVUT 

Milj. euroa 
10-12/ 

2014 

10-12/ 

2013 
Muutos 2014 2013 Muutos 

Liikevaihto 120,8 97,3 +24 % 384,7 387,3 -1 % 

Liiketulos, ilman 

kertaeriä 
5,3 5,4  7,3 12,2  

Liiketulos 5,3 5,1  -5,9 9,4  

Tulos ennen veroja 4,1 4,5  -8,1 9,3  

Kauden tulos 3,4 4,4  -8,7 9,3  

Kauden tulos, ilman 
kertaeriä 

3,4 4,7  3,7 9,1  

Osakekohtainen 

tulos, euroa 
0,57 0,72  -1,29 1,63  

Osakekohtainen 
tulos, ilman kertaeriä, 
euroa  

0,57 0,75  0,72 1,60  

Oma pääoma / osake, 
euroa 

   20,70 22,90  

Omavaraisuusaste, %     69,7 70,3  

Liiketoiminnan 
rahavirta 

   18,1 24,4  
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LIIKEVAIHTO JA TULOS                                          

 

Loka - joulukuu                      

 

Konsernin liikevaihto nousi 120,8 (97,3) miljoonaan euroon. Kasvu tuli Vilja- ja 

öljykasviliiketoiminnasta.  

Liiketulos ilman kertaeriä oli 5,3 (5,4) miljoonaa euroa. Vilja- ja öljykasviliiketoiminta -segmentin 

liiketulos ilman kertaeriä parani edellisvuodesta. Ruokaliiketoiminnan ja Muut toiminnot -segmentin 

liiketulos ilman kertaeriä oli edellisvuotta matalammalla tasolla.  Liiketulokseen ilman kertaeriä sisältyy 

tulososuuksia osakkuusyhtiöistä 1,8 (2,5) miljoonaa euroa. Tulososuuksista 0,2 (0,2) miljoonaa euroa 

kohdistuu Ruokaliiketoimintaan ja 1,6 (2,3) miljoonaa euroa Muut toiminnot -segmenttiin. Kertaerät 

olivat 0,0 (-0,3) miljoonaa euroa.  

Rahoitustuotot ja -kulut olivat -1,3 (-0,6) miljoonaa euroa. Tulos ennen veroja oli 4,1 (4,5) miljoonaa 

euroa ja kauden tulosta vastaavat verot -0,7 (-0,1) miljoonaa euroa. Jakson tulos oli 3,4 (4,7) miljoonaa 

euroa ja osakekohtainen tulos 0,57 (0,75) euroa.  

 

Tammi - joulukuu 

  

Konsernin liikevaihto vuonna 2014 laski edellisvuodesta ja oli 384,7 (387,3) miljoonaa euroa.  

Liiketulos ilman kertaeriä oli 7,3 (12,2) miljoonaa euroa.  Liiketulokseen ilman kertaeriä sisältyy 

tulososuuksia osakkuusyhtiöistä 2,2 (6,2) miljoonaa euroa. Tulososuuksista 0,3 (0,6) miljoonaa euroa 

kohdistuu Ruokaliiketoimintaan ja 1,9 (5,6) miljoonaa euroa Muut toiminnot -segmenttiin. 

Vertailukauden liiketulokseen Ruokaliiketoiminnassa sisältyy 2,6 miljoonaa euroa Caternet Finland 

Oy:n hankintaan liittyvää lisäkauppahinta-arvion tuloutusta. Kertaerät olivat -13,2 (-2,8) miljoonaa 

euroa ja ne liittyvät Ruokaliiketoimintaan ja Muut toiminnot -segmenttiin.  

Rahoitustuotot ja-kulut olivat yhteensä -2,2 (-0,2) miljoonaa euroa. Rahoitustuotot ja -kulut sisältävät 

ei-kassavirtavaikutteisia arvostuseriä -0,8 (1,0) miljoonaa euroa. Arvostuserät sisälsivät Maritim 

Food -konsernille annettujen sisäisten lainojen kurssimuutosta -0,8 (-1,2) miljoonaa euroa. 

Vertailuvuoden rahoitustuottoihin sisältyy ei-kassavirtavaikutteinen Apetit Kala Oy:n 

vähemmistöosuuden takaisinlunastusvastuuseen liittyvän velan käyvän arvon muutos 2,2 miljoonaa 

euroa. Rahoituskuluihin sisältyy myös Avena Nordic Grain Oy:n henkilöstöomistajille kuuluva osuus 

Avena Nordic Grain -konsernin tuloksesta -0,9 (-0,6) miljoonaa euroa. 

Tulos ennen veroja oli -8,1 (9,3) miljoonaa euroa. Tilikauden verot olivat -0,7 (0,0) miljoonaa euroa. 

Kauden tulos oli -8,7 (9,3) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos -1,29 (1,63) euroa. Kertaeristä 

puhdistettu kauden tulos oli 3,7 (9,1) miljoonaa euroa ja kertaeristä puhdistettu osakekohtainen tulos 

oli 0,72 (1,60) euroa. 

 

RAHAVIRRAT, RAHOITUS JA TASE 

 

Konsernin maksuvalmius oli hyvä ja rahoitusasema vahva. 

 

Liiketoiminnan rahavirta korkojen ja verojen jälkeen oli tammi-joulukuussa 18,1 (24,4) miljoonaa euroa. 

Käyttöpääoman muutoksen vaikutus oli 9,8 (17,8) miljoonaa euroa. Käyttöpääoma laski Vilja- ja 

öljykasviliiketoiminnassa vertailukautta matalampien markkinahintojen ja varastotasojen laskun 

johdosta. 
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Investointien nettorahavirta oli 2,6 (1,4) miljoonaa euroa. Rahoituksen rahavirta -9,9 (-28,1) miljoonaa 

euroa sisältää osingon maksuja -6,2 (-5,6) miljoonaa euroa. 

 

Konsernilla oli tilikauden päättyessä korollisia velkoja 12,0 (14,9) miljoonaa euroa ja likvidejä 

rahavaroja 13,7 (2,9) miljoonaa euroa. Korolliset nettovelat olivat -1,7 (12,0) miljoonaa euroa. 

Konsernin taseen loppusumma oli 185,7 (204,4) miljoonaa euroa. Oman pääoman määrä oli 

katsauskauden päättyessä 129,4 (143,6) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 69,7 (70,3) prosenttia 

ja nettovelkaantumisaste -1,3 (8,4) prosenttia. Konsernin maksuvalmiutta turvataan sitovin 

limiittisopimuksin. Tilikauden päättyessä limiittejä oli nostettavissa 25 (25) miljoonaa euroa. 

Yritystodistuksia oli emittoituna 8,0 (9,0) miljoonaa euroa. 

INVESTOINNIT 

 

Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 2,5 (3,0) miljoonaa euroa.  Ruokaliiketoiminnan 

investoinnit olivat 1,9 (2,0) miljoonaa euroa, Vilja- ja öljykasviliiketoiminnan 0,5 (0,8) miljoonaa euroa ja 

Muut toiminnot -segmentin investoinnit 0,1 (0,2) miljoonaa euroa. 

 

HENKILÖSTÖ 

 

Vuonna 2014 Apetit-konsernissa työskenteli keskimäärin 723 (782) henkilöä.  

 

TOIMINNAN 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 

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 

pakasteiden tuotannossa ja osakkuusyhtiö Sucroksen toiminnassa. 

 

Kotimaassa kalatuotteiden myynti painottuu viikonloppuihin ja juhlapyhiin. Merkittävä osa 

kalatuoteryhmän vuoden tuloksesta Suomessa riippuu joulusesongin onnistumisesta. Kalan 

kasvukaudesta johtuen osakkuusyhtiönä raportoitavan Taimen-konsernin tuloksen kertyminen on 

normaalisti kesällä pienempää kuin muina vuodenaikoina. Vilja ja öljykasviliiketoiminnan liikevaihto 

vaihtelee vuosittain ja vuosineljänneksittäin merkittävästikin riippuen kysynnästä ja tarjonnasta sekä 

hintatasosta kotimaassa ja muilla markkinoilla. 
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LIIKETOIMINTAKATSAUKSET 

 

Ruokaliiketoiminta 

 

Milj. euroa 10-12/2014 10-12/2013 Muutos 2014 2013 Muutos 

Liikevaihto 46,1 46,0 0% 170,8 178,5 - 4% 

Liiketulos, 

ilman kertaeriä 
2,0 2,4  0,6 4,0  

Liiketulos 2,0 2,4  -9,7 2,0  

 

Loka-joulukuu 

 

Ruokaliiketoiminnan liikevaihto loka-joulukuussa oli 46,1 (46,0) miljoonaa euroa. Kalatuoteryhmän 

myynti kasvoi kaikissa toimintamaissa Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa. Tuoretuotteiden myynti 

pieneni vertailukaudesta asiakkuuksissa tapahtuneista muutoksista johtuen sekä 

henkilöstöravintoloissa vertailukaudesta vähentyneiden ruokailijamäärien johdosta. Vähittäiskaupassa 

Apetit-merkkituotteiden myynti pakastetuoteryhmässä kasvoi 4 prosenttia vertailukauteen nähden. 

Erityisen vahvasti myyntiään lisäsivät kasvisgratiinit, peruna- ja keittokasvissekoitukset sekä keitot. 

Kuluttaja- ja ammattikeittiötuotteiden uusittu ja erottuva pakkausilme esiteltiin kuluttajille ja 

ammattilaisille loppuvuodesta.  

Apetit Kotimainen -tuotesarjan myynti kasvoi edelleen ja myynti oli 4 prosenttia vertailukautta 

suurempi. Tuoteperheen kokonaiskasvua hidasti kalatuoteryhmässä toteutettu kannattamattomien 

tuotteiden karsinta. Pakastetuoteryhmässä Apetit Kotimainen -tuotesarjan myynnin kasvu jatkui 

edelleen vahvana.  Sen myynti vähittäiskauppa- ja ammattikeittiöasiakkuuksissa oli 7 prosenttia 

vertailukautta suurempi.  

Liiketulos ilman kertaeriä oli vertailukautta matalampi ja oli 2,0 (2,4) miljoonaa euroa. 

Pakastetuoteryhmässä kannattavuus oli hyvä ja sitä tuki myös satokausituotannon hyvä onnistuminen. 

Kalatuoteryhmän ja tuoretuotteet-tuoteryhmän kannattavuus oli Suomessa edelleen epätyydyttävä. 

Kalatuoteryhmän kannattavuus oli Norjassa vertailukautta parempi, mutta Ruotsissa kannattavuutta 

heikensi äyriäisten hankintakustannusten voimakas kasvu, joiden vieminen asiakashintoihin on 

tapahtunut kireästä kilpailusta ja pitkistä sopimuksista johtuen viiveellä. 

Osakkuusyhtiö Taimen Oy:n vaikutus kauden tulokseen oli 0,2 (0,2) miljoonaa euroa. 

Valuuttasuojausten käyvän arvon muutoksen vaikutus liiketulokseen oli 0,4 (0,0) miljoonaa euroa. 

Kauden tulokseen ei sisältynyt kertaeriä.  

Tammi-joulukuu 

Ruokaliiketoiminnan liikevaihto tammi-joulukuussa laski edellisvuodesta ja oli 170,8 (178,5) miljoonaa 

euroa. Liikevaihdon laskua selittää pääosin tuoretuotteet-tuoteryhmän vertailukautta alhaisempi 

myynti. Kalatuoteryhmän ja pakastetuoteryhmän tammi-joulukuun euromääräinen myynti oli 

vertailuvuoden tasolla. Pakastetuoteryhmässä myynti kasvoi erityisesti Apetit-merkkituotteissa kaupan 

omien merkkien myynnin jäädessä vertailuvuodesta.  
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Kotimainen-tuoteperheen myynti kasvoi vuonna 2014 kokonaisuutena 3 prosenttia ja 

pakastetuoteryhmässä 8 prosenttia vertailukauteen verrattuna. Tuoteperheen kokonaiskasvua hidasti 

kalatuoteryhmässä toteutettu kannattamattomien tuotteiden karsinta.  

Ruokaliiketoiminnan koko vuoden liiketulos ilman kertaeriä oli 0,6 (4,0) miljoonaa euroa. 

Vertailukauden liiketulokseen Ruokaliiketoiminnassa sisältyy 2,6 miljoonaa euroa Caternet Finland 

Oy:n hankintaan liittyvää lisäkauppahinta-arvion tuloutusta. Osuus osakkuusyhtiö Taimenen tuloksesta 

oli 0,3 (0,6) miljoonaa euroa.  Liiketulokseen ilman kertaeriä sisältyy kalatuoteryhmän 

kannattavuusohjelman toteuttamiseen liittyviä ylimääräisiä kuluja 0,6 miljoonaa euroa.  

Ruokaliiketoiminnassa Suomessa toteutettiin vuodelle 2014 päätettyjä yleiskustannussäästöjä sekä 

lomautuksia heikkoon markkinatilanteeseen vastaamiseksi. Vuodelle 2014 kohdistunut 

Ruokaliiketoiminnan 1,6 miljoonan euron säästöohjelma toteutui kokonaisuudessaan.  

Raportoituun liiketulokseen sisältyvät kertaerät olivat -10,2 (-2,0) miljoonaa euroa. Kauden kertaerät 

perustuvat kolmannella vuosineljänneksellä kalatuoteryhmässä Norjassa ja Ruotsissa sekä 

tuoretuotteet-tuoteryhmässä toteutettujen arvonalennustestausten perusteella kirjattuihin 

arvonalennuksiin. Vertailukauden kertaerät perustuvat kalatuoteryhmässä Suomessa toteutetun 

liikearvotestauksen perusteella kirjattuun 2,0 miljoonan euron arvonalennukseen.  

Ruokaliiketoiminnan henkilöstömäärä pieneni vertailukaudesta heikon markkinatilanteen ja 

epätyydyttävän kannattavuuden johdosta tehtyjen sopeuttamistoimenpiteiden johdosta ja oli 

keskimäärin 630 (699) henkilöä.  

 

Ruokaliiketoiminnan investoinnit olivat 1,9 (2,0) miljoonaa euroa ja ne kohdistuvat tuotantolaitosten 

korvausinvestointeihin.  

Ruokaliiketoiminnan pitkän aikavälin kannattavuusohjelmat  

Apetit on käynnistänyt Ruokaliiketoiminnassaan Suomessa pitkän aikavälin kannattavuusohjelmat 

sekä kalatuoteryhmässä että tuoretuotteet-tuoteryhmässä. Ohjelmiin sisältyvät toimenpiteet 

toteutetaan vaiheittain vuoden 2015 loppuun mennessä ja niiden ennakoidaan vaikuttavan 

positiivisesti Ruokaliiketoiminnan kannattavuuteen vuodesta 2015 alkaen. Niiden tavoitteena on 

pienentää toiminnan kustannuksia vuositasolla kalatuoteryhmässä ja tuoretuotteet-tuoteryhmässä 

yhteensä 4,5 miljoonaa euroa. Lisäksi liiketoimintaa uudistavien toimenpiteiden odotetaan lisäävän 

oleellisesti tuoteryhmien kilpailukykyä markkinoilla.  

Kalatuoteryhmässä on käynnistetty toimenpiteet, jotka sisältävät tuotevalikoiman optimointiin, 

tuotantorakenteen uudelleenarviointiin ja eri paikkakunnilla sijaitsevien tuotantoyksiköiden 

selkeämpään työnjakoon liittyviä muutoksia. Osana tuotantorakenteen yksinkertaistamista ilmoitettiin 

marraskuun lopussa Kustavin ja Turun toimipaikkojen sulkemisesta ja toiminnan keskittämisestä 

vuoden 2015 ensimmäisen neljänneksen aikana suurempiin Kuopion ja Helsingin yksiköihin. 

Muutoksen välitön vaikutus on kalatuoteryhmän henkilöstömäärän väheneminen yhteensä 8 henkilöllä.   

Tuoretuotteet -tuoteryhmässä pitkän aikavälin kannattavuusohjelman toimenpiteet kohdistuvat vuoden 

2015 alkupuolelta lähtien tuotevalikoiman ja raaka-ainehankinnan optimointiin, operatiivisen 

tehokkuuden nostamiseen uudelle tasolle sekä jakelulogistiikan kehittämiseen.  
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Korkein hallinto-oikeus kumosi Caternet Finland Oy:n investointiavustusten takaisinperintäpäätöksen 

 

Korkein hallinto-oikeus kumosi joulukuussa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 

marraskuun alussa 2012 antaman takaisinperintäpäätöksen koskien Caternet Finland Oy:n saamia 

investointiavustuksia. Lisäksi korkein hallinto-oikeus kumosi Maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan 

toukokuussa 2013 antaman päätöksen, jossa Caternet Finland Oy:n asiassa tekemä valitus hylättiin.  

 

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tekemä takaisinperintäpäätös kohdistui 

Caternet Finland Oy:n Helsingin laitokselle vuosina 2008–2009 myönnettyihin investointiavustuksiin. 

Takaisinperintäpäätös perustui yhtiön osakekannan omistajan vaihdokseen 27.3.2012. 

Takaisinperittäväksi esitettiin noin 2 miljoonaa euroa. Apetit Oyj ei kirjannut kuluja mahdollisesta 

takaisinperinnästä valitusprosessin ollessa kesken vuosina 2012–2014. 

 

 

Vilja- ja öljykasviliiketoiminta  

 

Milj. euroa 10-12/2014 10-12/2013 Muutos 2014 2013 Muutos 

Liikevaihto 74,8 51,3 +46 %  214,2 209,0 +2 % 

Liiketulos, 

ilman kertaeriä 
2,4 1,3  7,8 5,1  

Liiketulos 2,4 1,3  7,8 5,1  

 

Loka-joulukuu  

 

Vilja- ja öljykasviliiketoiminnan liikevaihto nousi loka-joulukuussa vertailukaudesta ja oli 74,8 (51,3) 

miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvua selittää yleisesti kasvanut myynti ja tonnimääräiset 

toimitusmäärät kaikilla markkinoilla sekä kolmannelta vuosineljännekseltä kaudelle siirtyneet 

viljatoimitukset. Lisäksi niin pakkaamattomien kuin pakattujen kasviöljytuotteiden sekä 

valkuaispuristeiden myynti kasvoi vertailukaudesta.  

Loka-joulukuun liiketulos ilman kertaeriä oli 2,4 (1,3) miljoonaa euroa. Kannattavuutta tukivat 

viljakaupassa voimakkaasti kasvanut volyymi, öljykasvituotteiden onnistunut raaka-ainehankinta sekä 

öljynpuristamon korkea käyttöaste. 

Tammi-joulukuu 

Vilja- ja öljykasviliiketoiminnan tammi-joulukuun liikevaihto oli 214,2 (209,0) miljoonaa euroa.  

Liikevaihdon kasvua tuki erityisesti viljakaupan suuret toimitusvolyymit loka-joulukuussa. Viljakaupan 

maailmanmarkkinahintatason lasku pienensi liikevaihdon kasvua vertailukauteen verrattuna.  

Liiketulos ilman kertaeriä nousi edellisvuodesta ja oli 7,8 (5,1) miljoonaa euroa. Kannattavuutta tukivat 

viljakaupassa voimakkaasti kasvanut volyymi, öljykasvituotteiden onnistunut raaka-ainehankinta sekä 

pakatun kasviöljyn hyvä myynti.  

Vilja- ja öljykasviliiketoiminnan palveluksessa oli keskimäärin 83 (73) henkilöä. Henkilöstömäärän 

kasvu tulee Kirkkonummen kasviöljypuristamon kunnossapitotoiminnan ottamisesta osaksi omaa 

toimintaa sekä viljakaupan ostotoiminnan vahvistamisesta.  
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Tilikauden investoinnit 0,5 (0,8) miljoonaa euroa olivat pääosin Kirkkonummen kasviöljynpuristamon 

korvaus- ja jatkokehitysinvestointeja. Vilja- ja öljykasviliiketoiminnassa valmisteltiin tammikuussa 2015 

käynnistettyä investointihanketta Inkoon viljanvientisataman kehittämiseksi. Investointi lisää ja tehostaa 

kotimaisen viljan vientiä Etelä-Suomesta kansainvälisille viljamarkkinoille sekä samalla lisää 

merkittävästi Vilja- ja öljykasviliiketoiminnan vientivolyymejä. Alkuvaiheessa Inkoon sataman 

volyymiksi tavoitellaan vuositasolla noin 50 000 viljatonnia, josta noin 80 % on uutta vientivolyymiä.  

 

Neonikotinoideilla peitattujen rypsin kylvösiementen käyttöä koskeva poikkeuslupa  

Tukes myönsi joulukuussa 2014 poikkeusluvan käyttää neonikotinoideja sisältävillä peittausaineilla 

käsiteltyjä rypsin kylvösiemeniä kevään 2015 kylvöille, mikä varmistaa kotimaisen raaka-aineen 

saannin Vilja- ja öljykasviliiketoiminnan kasviöljynpuristuksen tarpeisiin tulevallakin satokaudella. 

Muut toiminnot  

 

Milj. euroa 10-12/2014 10-12/2013 Muutos 2014 2013 Muutos 

Liikevaihto - -  - -  

Liiketulos, ilman 

kertaeriä 
0,9 1,7  -1,1 3,1  

Liiketulos 0,9 1,4  -4,0 2,3  

 

Muut toiminnot -segmentti muodostuu konsernihallinnosta, segmenteille kohdistamattomista eristä 

sekä osakkuusyhtiö Sucros Oy:stä (omistusosuus 20%). 

 

Loka-joulukuu 

 

Segmentin loka-joulukuun liiketulos ilman kertaeriä oli 0,9 (1,7) miljoonaa euroa. Liiketulokseen 

sisältyy osakkuusyhtiön tulososuus 1,6 (2,3) miljoonaa euroa. Osakkuusyhtiö Sucroksen tulosta 

heikensi vertailukaudesta laskenut sokerin markkinahintataso. Kertaerät olivat 0,0 (-0,3) miljoonaa 

euroa.  

 

Tammi-joulukuu 

 

Segmentin tammi-joulukuun liiketulos ilman kertaeriä laski edellisvuodesta ja oli -1,1 (3,1) miljoonaa 

euroa. Liiketulokseen sisältyy osakkuusyhtiö Sucroksen tulososuus 1,9 (5,6) miljoonaa euroa. Sen 

tulosta on laskenut sokerin laskenut markkinahintataso sekä ensimmäiselle vuosineljännekselle 

kohdistuneet poikkeuksellisen suuret siirtohintojen jälkilaskentaerät. Liiketulokseen ilman kertaeriä 

sisältyy Apetit Oyj:n toimitusjohtajan vaihtumiseen liittyviä kuluja 0,5 miljoonaa euroa. 

 

Kertaerät olivat -3,0 (-0,8) miljoonaa euroa ja ne muodostuivat elokuun puolivälissä päättyneen Apetit 

Oyj:n ja Nordic Sugarin välisen osakassopimusriidan välimiesoikeusprosessin Apetit Oyj:n omista ja 

sen maksettaviksi määrätyistä asiamieskuluista. Välimiesoikeusprosessin päättymisestä tiedotettiin 

pörssitiedotteella 19.8.2014.  

 

Muut toiminnot -segmentin palveluksessa oli 10 (10) henkilöä. 

Segmentin käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 0,1 (0,2) miljoonaa euroa. 
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HALLITUKSEN VALTUUTUKSIEN KÄYTTÖ 

 

Yhtiökokous myönsi 28.3.2012 Apetit Oyj:n hallitukselle valtuutuksen uusien osakkeiden antamiseen ja 

yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamiseen. Hallituksen palkkioita koskevan päätöksen 

mukaisesti hallituksen jäsenille luovutettiin 3.6.2014 yhteensä 797 kappaletta, 3.9.2014 yhteensä 888 

kappaletta ja 2.12.2014 yhteensä 1 037 kappaletta yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. 

Luovutuksista kerrottiin pörssitiedotteilla 3.6.2014, 3.9.2014 ja 2.12.2014.  

 

OSAKEVAIHTO 

 

Yhtiön osakkeita vaihdettiin pörssissä tilikauden aikana 1 030 508 (700 132) kappaletta, mikä oli 16,3 

(11,1) prosenttia koko osakemäärästä. Osakkeen ylin kurssi oli 21,63 (19,64) euroa ja alin 13,56 

(14,41) euroa. Vaihdettujen osakkeiden keskihinta oli 16,42 (16,77) euroa. Kauden osakevaihto oli 

16,9 (11,7) miljoonaa euroa. Vuoden päätöskurssi oli 13,59 (19,45) euroa ja koko osakekannan 

markkina-arvo 85,9 (122,9) miljoonaa euroa. 

LIPUTUSILMOITUKSET 

EM Group Oy ilmoitti 10.11.2014 myyneensä Apetit Oyj:n osakkeita yhteensä 1 480 kappaletta, minkä 

johdosta EM Group Oy:n osuus Apetit Oyj:n osakepääomasta on laskenut alle 5 prosenttiin. 5.11.2014 

tehdyn osakekaupan jälkeen EM Group Oy omistaa Apetit Oyj:n osakkeita 314 520 kappaletta. Tämä 

vastaa 4,98 prosenttia Apetit Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja 5,08 prosenttia äänimäärästä. 

OMAT OSAKKEET 

Tilikauden päättyessä yhtiön hallussa oli aikaisempina vuosina hankittuja omia osakkeita yhteensä  

127 278 kappaletta. Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet edustavat 2,0 prosenttia yhtiön osake- ja 

äänimäärästä. Omilla osakkeilla ei ole ääni- eikä osinko-oikeutta.  

TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN 

13.1.2015 Apetit-konserniin kuuluva Avena Nordic Grain Oy ilmoitti investoivansa 1,8 miljoonaa euroa 

Inkoon viljanvientisataman kehittämiseen. Investointihanke lisää ja tehostaa kotimaisen viljan vientiä 

Etelä-Suomesta kansainvälisille viljamarkkinoille. Alkuvaiheessa Inkoon sataman volyymiksi 

tavoitellaan vuositasolla noin 50 000 viljatonnia, josta noin 80 % on uutta vientivolyymiä. 

HALLINTO JA TILINTARKASTAJAT  

Apetit Oyj:n hallintoneuvosto valitsi järjestäytymiskokouksessaan 11.4.2014 hallintoneuvoston 

puheenjohtajaksi Harri Eelan ja varapuheenjohtajaksi Marja-Liisa Mikola-Luodon.   

Yhtiön hallituksen jäseniksi valittiin Esa Härmälä, Aappo Kontu, Tuomo Lähdesmäki, Veijo Meriläinen, 

Samu Pere ja Helena Walldén. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Aappo Kontu ja 

varapuheenjohtajaksi Veijo Meriläinen.   

Hallituksen jäsenille päätettiin maksaa 19 560 euron, puheenjohtajalle 39 060 euron ja 

varapuheenjohtajalle 24 120 euron vuosipalkkio. Vuosipalkkiosta 50 % maksetaan rahana ja 50 % 

luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita niiden luovutushetken käypään markkina-arvoon.  
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Palkkiot suoritetaan euromääräisesti neljänä yhtä suurena osake- ja rahapalkkioeränä kesäkuussa, 

syyskuussa, joulukuussa ja maaliskuussa. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa 510 

euron ja jäsenille 300 euron kokouspalkkio. Varapuheenjohtajalle ei makseta vuosi- eikä 

kokouspalkkiota hänen toimiessaan yhtiön toimitusjohtajana.  

Varsinaisen yhtiökokouksen 26.3.2014 valitsemina Apetit Oyj:n tilintarkastajina toimivat Hannu 

Pellinen, KHT ja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy vastuullisena tilintarkastajana Pasi 

Karppinen, KHT. 

TOIMITUSJOHTAJA 

Apetit Oyj:n hallitus nimitti 19.9.2014 yhtiön toimitusjohtajaksi DI Juha Vanhaisen (s. 1961). Hän 

aloittaa työnsä Apetit Oyj:n toimitusjohtajana 16.3.2015. Hän siirtyy tehtävään Stora Enso Oyj:stä. 

Apetit Oyj:n toimitusjohtajaksi 29.4.2014 nimitetty Apetit Oyj:n hallituksen varapuheenjohtaja Veijo 

Meriläinen jatkaa hallitustoimensa ohella toimitusjohtajana Juha Vanhaisen aloittamiseen saakka. 

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, sekä 

Ruokaliiketoiminnan kannattavuusohjelmien onnistumiseen.  

 

VUODEN 2015 NÄKYMÄT  

 

Konsernin koko vuoden liiketuloksen ilman kertaeriä arvioidaan paranevan vertailuvuodesta.  Vuoden 

ensimmäisen neljänneksen liiketuloksen ilman kertaeriä arvioidaan kuitenkin jäävän vertailukaudesta.  

Suomessa elintarvikesektorin markkinatilanne on haastava. 

 

Ruokaliiketoiminnassa pitkän aikavälin kannattavuusohjelmilla tavoitellaan kannattavuuden ja 

kilpailukyvyn paranemista. Niiden ennakoidaan vaikuttavan liiketulokseen vuoden kuluessa vaiheittain 

toimenpiteiden toteutuessa. 

Vilja- ja öljykasviliiketoiminnan kannattavuusedellytysten ei ennakoida muuttuvan merkittävästi vuonna 

2015 vertailukaudesta. Sokerin alentuneen markkinahintatason arvioidaan vaikuttavan laskevasti Muut 

toiminnot -segmenttiin kuuluvan osakkuusyhtiö Sucroksen tulokseen. 

Johtuen kansainvälisten viljamarkkinoiden hintatason vaihteluiden suuresta vaikutuksesta koko 

konsernin liikevaihtoon Apetit ei anna arvioita koko vuoden liikevaihdon kehityksestä.   

HALLITUKSEN EHDOTUS VOITTOA KOSKEVIKSI TOIMENPITEIKSI JA EHDOTUS MUUN VAPAAN 

OMAN PÄÄOMAN JAKAMISESTA 

Apetit Oyj:n hallituksen tavoitteena on, että yhtiön osake on omistajalleen hyvätuottoinen ja arvonsa 

säilyttävä sijoitus. Osinkopolitiikan mukaan yhtiö jakaa osinkona vähintään 40 prosenttia emoyhtiön 

omistajille kuuluvasta tilikauden voitosta.  

 

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2014 ovat tilikauden tappion, -6 443 613,00 euroa, 

vähentämisen jälkeen 73 360 988,66 euroa. 
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Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko vuodelta 2014 on 0,70 euroa osaketta kohden. Hallitus 

ehdottaa, että osinkoina jaetaan yhteensä 4 331 891,27 euroa ja omaan pääomaan jätetään 

69 029 097,39 euroa.  

Yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa.  

 

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia 

muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen 

mukaan yhtiön maksukykyä. 

 

VUOSIKERTOMUKSEN JULKAISEMINEN JA YHTIÖKOKOUS 

 

Vuoden 2014 vuosikertomus, joka sisältää hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 

2014 sekä erillisen selvityksen Apetit Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistaan viikolla 10 

yhtiön internetsivuilla www.apetitgroup.fi/sijoittajatieto 

 

Yhtiökokous on suunniteltu pidettävän keskiviikkona 25.3.2015 Säkylässä. Yhtiö julkaisee 

osavuosikatsauksen tammi-maaliskuulta 2015 tiistaina 5.5.2015 klo 8.30.  
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KONSERNIN TULOSLASKELMA       

milj. euroa     

 10-12/ 10-12/ 1-12/ 1-12/ 

 2014 2013 2014 2013 

     

Liikevaihto 120,8 97,3 384,7 387,3 

Liiketoiminnan muut tuotot 0,9 0,5 2,1 4,1 

Liiketoiminnan kulut -116,7 -93,5 -378,0 -379,2 

Poistot   -1,3 -1,6 -6,4 -7,1 

Arvonalentumiset 0,0 0,0 -10,4 -2,0 

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 1,8 2,5 2,2 6,2 

Liiketulos 5,3 5,1 -5,9 9,4 

Rahoitustuotot ja -kulut -1,3 -0,6 -2,2 -0,2 

Tulos ennen veroja 4,1 4,5 -8,1 9,3 

Tuloverot -0,7 -0,1 -0,7 0,0 

Kauden tulos  3,4 4,4 -8,7 9,3 

     

Kauden tuloksen jakautuminen     

Emoyhtiön omistajille 3,5 4,4 -8,0 10,1 

Määräysvallattomille omistajille -0,1 0,0 -0,7 -0,8 

     

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta     

laskettu laimennettu ja laimentamaton     

osakekohtainen tulos, euroa 0,57 0,72 -1,29 1,63 

     

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA     

milj. euroa     

 10-12/ 10-12/ 1-12/ 1-12/ 

 2014 2013 2014 2013 

     

Kauden tulos 3,4 4,4 -8,7 9,3 

     

Muut laajan tuloslaskelman erät     

Erät jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:     

Rahavirran suojaukset 0,1 0,5 0,5 0,0 

Verot liittyen rahavirran suojaukseen 0,0 -0,1 -0,1 0,0 

Etuuspohjaisen nettovelan uudelleen määrittäminen - -0,3 - -0,3 

Muuntoerot -0,1 -0,3 -0,1 -1,4 

Kauden laaja tulos 3,4 4,3 -8,5 7,6 

     

Kauden laajan tuloksen jakautuminen     

Emoyhtiön omistajille 3,5 4,3 -7,7 8,4 

Määräysvallattomille omistajille -0,1 0,0 -0,7 -0,8 
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KONSERNIN TASE    

milj. euroa   

 31.12.2014 31.12.2013 

VARAT   

Pitkäaikaiset varat   

Aineettomat hyödykkeet 8,4 9,3 

Liikearvo  0,4 9,7 

Aineelliset hyödykkeet 41,1 45,8 

Osuudet osakkuusyhtiöissä 34,9 37,5 

Myytävissä olevat rahoitusvarat 0,1 0,1 

Saamiset 0,4 0,4 

Laskennalliset verosaamiset 3,1 2,5 

Pitkäaikaiset varat yhteensä 88,5 105,3 

   

Lyhytaikaiset varat   

Vaihto-omaisuus 53,8 64,0 

Saamiset 29,6 31,0 

Tuloverosaamiset 0,1 1,3 

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat  0,1 

Rahavarat 13,7 2,8 

Lyhytaikaiset varat yhteensä 97,2 99,2 

   

Varat yhteensä 185,7 204,4 

   

   

KONSERNIN TASE    

milj. euroa   

 31.12.2014 31.12.2013 

OMA PÄÄOMA JA VELAT   

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 128,1 141,7 

Määräysvallattomien omistajien osuudet 1,2 1,9 

Oma pääoma yhteensä 129,4 143,6 

   

Pitkäaikaiset velat   

Laskennalliset verovelat 4,7 5,0 

Pitkäaikaiset rahoitusvelat     2,6 4,0 

Pitkäaikaiset varaukset 0,4 0,6 

Muut velat 2,7 2,8 

Pitkäaikaiset velat yhteensä 10,5 12,3 

   

Lyhytaikaiset velat   

Lyhytaikaiset rahoitusvelat 9,4 11,0 

Tuloverovelat 0,6 0,2 

Ostovelat ja muut velat 35,7 37,1 

Lyhytaikaiset varaukset 0,1 0,1 

Lyhytaikaiset velat yhteensä 45,9 48,5 

   

Velat yhteensä 56,3 60,8 

   

Oma pääoma ja velat yhteensä 185,7 204,4 
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KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA   

milj. euroa   

 1-12/ 1-12/ 

 2014 2013 

   

Kauden tulos -8,7 9,3 

Oikaisut kauden tulokseen 18,1 0,7 

Käyttöpääoman muutos 9,8 17,8 

Maksetut korot liiketoiminnasta -1,1 -1,7 

Saadut korot liiketoiminnasta 0,1 0,1 

Maksetut verot liiketoiminnasta -0,1 -1,9 

Liiketoiminnan rahavirta 18,1 24,4 

   

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -2,5 -3,0 

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 0,1 0,0 

Saadut osingot investoinneista 5,0 4,4 

Investointien rahavirta 2,6 1,4 

   

Lyhytaikaisten lainojen nostot ja takaisinmaksut -2,3 -20,8 

Pitkäaikaisten lainojen nostot ja takaisinmaksut -1,4 -1,6 

Rahoitusleasingvelkojen takaisinmaksut -0,1 -0,2 

Maksetut osingot -6,2 -5,6 

Rahoituksen rahavirta -9,9 -28,1 

   

Rahavarojen muutos 10,8 -2,4 

Rahavarat kauden alussa 2,8 5,2 

Rahavarat kauden lopussa 13,7 2,8 
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LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN 

MUUTOKSISTA       

       

A = Oma pääoma 1.1.       

B = Osingonjako       

C = Transaktiot määräysvallattomien omistajien kanssa       

D = Muu muutos       

E = Kauden laaja tulos       

F = Oma pääoma 31.12.       

       

1-12/2014       

milj. euroa A B C D E F 

       

Osakepääoma 12,6     12,6 

Ylikurssirahasto 23,4     23,4 

Arvonmuutosrahasto -0,2    0,4 0,2 

Muut rahastot 7,2     7,2 

Omat osakkeet -1,8   0,0  -1,7 

Muuntoerot -0,3    -0,1 -0,5 

Kertyneet voittovarat 100,7 -6,2 0,0 0,3 -8,0 86,8 

Emoyhtiön osakkeenomistajille       

kuuluva oma pääoma yhteensä 141,7 -6,2 0,0 0,4 -7,7 128,1 

Määräysvallattomien omistajien osuus 1,9     0,0 -0,7 1,2 

Oma pääoma yhteensä 143,6 -6,2 0,0 0,4 -8,5 129,4 

       

       

       

       

1-12/2013       

milj. euroa A B C D E F 

       

Osakepääoma 12,6     12,6 

Ylikurssirahasto 23,4     23,4 

Arvonmuutosrahasto -0,2    0,0 -0,2 

Muut rahastot 7,2     7,2 

Omat osakkeet -1,8     -1,8 

Muuntoerot 1,1    -1,4 -0,3 

Kertyneet voittovarat 96,0 -5,6 0,0 0,2 10,1 100,7 

Emoyhtiön osakkeenomistajille       

kuuluva oma pääoma yhteensä 138,4 -5,6 0,0 0,2 8,6 141,7 

Määräysvallattomien omistajien osuus 2,8   0,0   -0,8 1,9 

Oma pääoma yhteensä 141,2 -5,6 0,0 0,2 7,8 143,6 

 

LAADINTAPERIAATTEET 

 

Tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) –standardin mukaan noudattaen 

vuositilinpäätöksessä 2013 kerrottuja laatimisperiaatteita.  
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SEGMENTTI-INFORMAATIO     

     

A = Ruokaliiketoiminta     

B = Vilja- ja öljykasviliiketoiminta     

C = Muut toiminnot     

D = Yhteensä     

     

Toimintasegmentit 1-12/2014     

milj. euroa     

 A B C D 

     

Segmentin myynti yhteensä 170,8 214,2  385,0 

Segmenttien välinen myynti -0,2 -0,1   -0,3 

Liikevaihto 170,6 214,1  384,7 

     

Liiketulokseen sisältyvä osuus     

osakkuusyhtiöiden tuloksesta 0,3  1,9 2,2 

Liiketulos -9,7 7,8 -4,0 -5,9 

     

Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen 1,9 0,5 0,1 2,5 

Yritysostot ja muut osakeinvestoinnit     

     

Poistot 5,4 0,7 0,3 6,4 

Arvonalentumiset 10,4   10,4 

     

Keskimääräinen henkilömäärä 630 83 10 723 

          

     

     

Toimintasegmentit 1-12/2013     

milj. euroa     

 A B C D 

     

Segmentin myynti yhteensä 178,5 209,0  387,5 

Segmenttien välinen myynti -0,2 0,0   -0,2 

Liikevaihto 178,3 209,0  387,3 

     

Liiketulokseen sisältyvä osuus     

osakkuusyhtiöiden tuloksesta 0,6  5,6 6,2 

Liiketulos 2,0 5,1 2,3 9,4 

     

Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen 2,0 0,8 0,2 3,0 

Yritysostot ja muut osakeinvestoinnit     

     

Poistot 6,0 0,8 0,3 7,1 

Arvonalentumiset 2,0   2,0 

     

Keskimääräinen henkilömäärä 699 73 10 782 
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KONSERNIN TUNNUSLUVUT   

 31.12.2014 31.12.2013 

   

Oma pääoma/osake, euroa 20,70 22,90 

   

Omavaraisuusaste, % 69,7 70,3 

Nettovelkaantumisaste, % -1,3 8,4 

   

Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, milj. euroa 2,5 3,0 

Yritysostot ja muut osakeinvestoinnit, milj. euroa   

   

Henkilöstö keskimäärin 723 782 

   

Osakkeita keskimäärin, 1 000 kpl 6188 6188 

   

Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty vuositilinpäätöksessä 2013.   

  



 

 
Apetit Oyj tilinpäätöstiedote 1.1.2014–31.12.2014 18 
 

KONSERNIN VAKUUDET, VASTUUSITOUMUKSET, EHDOLLISET 

VARAT JA MUUT SITOUMUKSET   

milj. euroa   

 31.12.2014 31.12.2013 

Omien velkojen vakuudeksi annetut   

Kiinteistö- ja yrityskiinnitykset 1,5 2,4 

Takaukset ja muut vakuudet 9,1 9,5 

   

Ei purettavissa olevat muut   

vuokrasopimukset, vähimmäisvuokravastuu   

Kiinteistövuokrat 6,7 6,8 

Muut vuokrat 0,9 1,0 

   

JOHDANNAISSOPIMUKSET   

Johdannaissopimusten nimellisarvot   

Koronvaihtosopimukset 3,0 4,2 

Valuuttatermiinisopimukset 8,3 5,7 

Hyödykejohdannaiset 14,7 1,7 

   

EHDOLLISET VARAT   

Yhteisellä arvo-osuustilillä olleiden osakkeiden    

myynnistä kertyneet varat, käypä arvo 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 2,7 (2,6) miljoonaa euroa on IAS 32:n 

perusteella kirjattu muihin pitkäaikaisiin velkoihin. Samassa yhteydessä syntyvää saatavaa ei IFRS:n 

säännösten nojalla ole mahdollista kirjata. 

   

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, tuloutettiin 1,2 miljoonaa euroa vuoden 2012 liiketulokseen sidotulta osuudelta 

Ruokaliiketoiminta -segmentin liiketulokseen liiketoiminnan muihin tuottoihin. Vuoden 2013 

liiketulokseen sidottu lisäkauppahinnan osuus 2,6 miljoonaa euroa tuloutettiin 2013 Ruokaliiketoiminta -

segmentin liiketulokseen liiketoiminnan muihin tuottoihin.   

 

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET OLENNAISET TAPAHTUMAT 

13.1.2015 Apetit-konserniin kuuluva Avena Nordic Grain Oy ilmoitti investoivansa 1,8 miljoonaa euroa 

Inkoon viljanvientisataman kehittämiseen. Investointihanke lisää ja tehostaa kotimaisen viljan vientiä 

Etelä-Suomesta kansainvälisille viljamarkkinoille. Alkuvaiheessa Inkoon sataman volyymiksi 

tavoitellaan vuositasolla noin 50 000 viljatonnia, josta noin 80 % on uutta vientivolyymiä. 
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AINEELLISEN KÄYTTÖOMAISUUDEN MUUTOKSET   

milj. euroa   

 31.12.2014 31.12.2013 

   

Kirjanpitoarvo kauden alussa 45,8 49,8 

Lisäykset 1,9 2,3 

Vähennykset -0,4 -0,6 

Poistot ja arvonalentumiset -6,0 -5,4 

Muut muutokset -0,2 -0,3 

Kirjanpitoarvo kauden lopussa 41,1 45,8 

 

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT   

milj. euroa   

 1-12/ 1-12/ 

 2014 2013 

   

Myynnit osakkuusyhtiöille 1,4 1,2 

Ostot osakkuusyhtiöiltä 10,0 10,1 

   

   

 31.12.2014 31.12.2013 

   

Myyntisaamiset ja muut saamiset  osakkuusyhtiöiltä 0,8 0,8 

Ostovelat ja muut velat osakkuusyhtiöille 0,7 0,8 

 

 

 

 

Espoo, 25. helmikuuta 2015 

APETIT OYJ 

Hallitus 

 


