
 
Apetit Oyj - tilinpäätöstiedote 1.1. – 31.12.2015 1 

 

 

Apetit Oyj:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2015 
 

 

Loka - joulukuu: 

 

 Konsernin liikevaihto oli 113,8 (120,8) miljoonaa euroa, liikevaihto laski 6 prosenttia. 

 Liiketulos ilman kertaeriä oli 3,1 (5,3) miljoonaa euroa, kauden tulokseen ei sisältynyt 

kertaeriä.  

 Kauden tulos oli 2,2 (3,4) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 0,36 (0,57) euroa. 

 

Tammi - joulukuu: 

 

 Liikevaihto oli 380,8 (384,7) miljoonaa euroa, liikevaihto laski prosentin. 

 Liiketulos ilman kertaeriä oli 1,6 (7,3) miljoonaa euroa 

 Raportoitu liiketulos oli -2,0 (-5,9) miljoonaa euroa ja kertaerät -3,6 (-13,2) miljoonaa euroa.  

 Kauden tulos oli -4,6 (-8,7) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos -0,69 (-1,29) euroa. 

  

Hallituksen osinkoesitys yhtiökokoukselle on 0,70 euroa osakkeelta. 

 

Vuosien 2015 ja 2014 luvut ovat tilintarkastettuja. Kvartaalilukuja ei ole tilintarkastettu. Suluissa olevat 

luvut viittaavat vuoden 2014 vastaavaan ajanjaksoon ja vertailukaudella tarkoitetaan edellisen vuoden 

vastaavaa ajanjaksoa, ellei toisin ole mainittu.  

 

Toimitusjohtaja Juha Vanhainen: 

 

”Apetit-konsernin loka-joulukuun liikevaihto pieneni vertailukaudesta. Ruokaliiketoiminnan liikevaihtoa 

laski haastavana jatkunut markkinatilanne Suomessa. Liiketulos ilman kertaeriä oli vertailukautta 

pienempi.  Merkittävin liiketulosta laskenut tekijä oli osakkuusyhtiö Sucroksen tuloksen pieneneminen 

vertailukaudesta.   

 

Apetit-konsernin koko vuoden liiketulosta tuki Vilja- ja öljykasviliiketoiminnan hyvä onnistuminen. Sen 

liiketulos ilman kertaeriä oli vertailuvuoden tasolla.  Osakkuusyhtiö Sucroksen negatiivinen tulos 

vaikutti merkittävästi konsernin koko vuoden liiketulokseen ilman kertaeriä. Ruokaliiketoiminnan 

liiketulos ilman kertaeriä oli toisella vuosipuoliskolla kokonaisuutena vertailukauden tasolla palautuen 

alavireisestä alkuvuodesta.  

 

Ruokaliiketoiminnan pitkän aikavälin kannattavuusohjelmat saatiin päätökseen. 

Kannattavuusohjelmien viimeisenä vaiheena teimme prosessitehostukseen liittyvät 

investointipäätökset Kuopion ja Helsingin tuotantolaitoksissa. Kannattavuusohjelmien tavoitteeksi 

asetetun -4,5 miljoonan euron säästön toiminnan kustannuksissa arvioidaan toteutuvan vuonna 2016.  

Elokuussa käynnistämämme Apetit-konsernin strategiatyö on valmistumassa aikataulussaan. 

Prosessiin on sen eri vaiheissa osallistunut laaja ryhmä eri puolilta organisaatiotamme, mikä on 

lisännyt liiketoimintojen välistä vuoropuhelua ja valmentanut strategian tehokkaaseen toteuttamiseen 

muuttuvassa toimintaympäristössä. Julkaisemme koko konsernia ja liiketoimintoja koskevat strategiset 

tavoitteet ja painopisteet maaliskuun alussa.”  
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AVAINLUVUT  

 

Milj. euroa 
10-12/ 

2015 

10-12/ 

2014 
Muutos 2015 2014 Muutos 

Liikevaihto 113,8 120,8 - 6 % 380,8 384,7 - 1 % 

Liiketulos, ilman 

kertaeriä 
3,1 5,3  1,6 7,3  

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

Tulos ennen veroja 2,8 4,1  -3,5 -8,1  

Kauden tulos 2,2 3,4  -4,6 -8,7  

Kauden tulos, ilman 
kertaeriä 

2,2 3,4  -1,0 3,7  

Osakekohtainen 

tulos, euroa 
0,36 0,57  -0,69 -1,29  

Osakekohtainen 
tulos, ilman kertaeriä, 
euroa 

0,36 0,57  -0,11 0,72  

Oma pääoma / osake, 
euroa 

   19,53 20,70  

Omavaraisuusaste, %     61,1 69,7  

Nettovelkaantumis-
aste (gearing), % 

   19,0 -1,3  

Liiketoiminnan 
rahavirta 

   -17,1 18,1  

Käyttöpääoma    69,6 47,7  

 

 

LIIKEVAIHTO JA TULOS                                           

 

Loka - joulukuu                      

 

Konsernin liikevaihto vuoden viimeisellä neljänneksellä laski 113,8 (120,8) miljoonaan euroon. 

Liikevaihto laski sekä Ruokaliiketoiminnassa että Vilja- ja öljykasviliiketoiminnassa.  

Liiketulos ilman kertaeriä oli 3,1 (5,3) miljoonaa euroa. Liiketulos ilman kertaeriä laski kaikissa 

liiketoimintasegmenteissä. Laskusta 1,1 miljoonaa euroa selittyy Sucroksen osakkuusyhtiötuloksen 

pienentymisellä vertailukaudesta. Liiketulokseen ilman kertaeriä sisältyy Sucros Oy:n tulososuus 0,4 

(1,6) miljoonaa euroa. Vertailukauden tulokseen sisältyy osakkuusyhtiö Taimen Oy:n tulososuus 0,2 

miljoonaa euroa. 
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Rahoitustuotot ja -kulut olivat -0,3 (-1,3) miljoonaa euroa. Tulos ennen veroja oli 2,8 (4,1) miljoonaa 

euroa ja kauden tulosta vastaavat verot -0,6 (-0,7) miljoonaa euroa. Kauden tulos oli 2,2 (3,4) 

miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 0,36 (0,57) euroa.  

 

Tammi - joulukuu 

  

Konsernin koko vuoden liikevaihto vuonna 2015 laski edellisvuodesta ja oli 380,8 (384,7) miljoonaa 

euroa.  

 

Liiketulos ilman kertaeriä oli 1,6 (7,3) miljoonaa euroa. Laskusta 2,8 miljoonaa euroa selittyy 

Sucroksen osakkuusyhtiötuloksen pienentymisellä vertailukaudesta. Liiketulokseen ilman kertaeriä 

sisältyy tulososuuksia osakkuusyhtiöistä -0,6 (2,2) miljoonaa euroa. Raportoitu liiketulos oli -2,0 (-5,9) 

miljoonaa euroa ja kertaerät -3,6 (-13,2) miljoonaa euroa. Kauden kertaerät liittyvät 

Ruokaliiketoimintaan ja vertailukauden kertaerät Ruokaliiketoimintaan sekä Muut toiminnot-

segmenttiin.  

 

Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä -1,5 (-2,2) miljoonaa euroa. Rahoitustuotot ja -kulut sisältävät 

ei-kassavirtavaikutteisia arvostuseriä -0,3 (-0,8) miljoonaa euroa Maritim Food -konsernille annettujen 

konsernin sisäisten lainojen kurssimuutoksista. Rahoituskuluihin sisältyy myös Avena Nordic Grain 

Oy:n henkilöstöomistajille kuuluva osuus Avena Nordic Grain -konsernin tuloksesta -0,8 (-0,9) 

miljoonaa euroa. 

Tulos ennen veroja oli -3,5 (-8,1) miljoonaa euroa. Tilikauden verot olivat -1,1 (-0,7) miljoonaa euroa. 

Kauden tulos oli -4,6 (-8,7) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos -0,69 (-1,29) euroa. Ilman 

kertaeriä kauden tulos oli -1,0 (3,7) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos -0,11 (0,72) euroa. 

 

RAHAVIRRAT, RAHOITUS JA TASE 

 

Konsernin maksuvalmius oli hyvä ja rahoitusasema vahva. 

 

Liiketoiminnan rahavirta korkojen ja verojen jälkeen oli tammi-joulukuussa -17,1 (18,1) miljoonaa 

euroa. Käyttöpääoman muutoksen vaikutus oli -21,4 (9,8) miljoonaa euroa. Käyttöpääoma nousi Vilja- 

ja öljykasviliiketoiminnassa kausiluontoisesti vuoden loppupuolella varastotasojen kasvun johdosta. 

 

Investointien nettorahavirta oli -3,0 (2,6) miljoonaa euroa. Rahoituksen rahavirta 19,8 (-9,9) miljoonaa 

euroa sisältää osingon maksuja -4,3 (-6,2) miljoonaa euroa. 

 

Konsernilla oli tilikauden päättyessä korollisia velkoja 36,5 (12,0) miljoonaa euroa ja likvidejä 

rahavaroja 13,4 (13,7) miljoonaa euroa. Korolliset nettovelat olivat 23,0 (-1,7) miljoonaa euroa. 

Konsernin taseen loppusumma oli 197,9 (185,7) miljoonaa euroa. Oman pääoman määrä oli 

katsauskauden päättyessä 121,0 (129,4) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 61,1 (69,7) prosenttia 

ja nettovelkaantumisaste 19,0 (-1,3) prosenttia. Konsernin maksuvalmiutta turvataan sitovin 

limiittisopimuksin. Tilikauden päättyessä limiittejä oli nostettavissa 45 (25) miljoonaa euroa. 

Yritystodistuksia oli emittoituna 32,0 (8,0) miljoonaa euroa. 

INVESTOINNIT 

 

Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 9,1 (2,5) miljoonaa euroa.   

 

HENKILÖSTÖ 

 

Vuonna 2015 Apetit-konsernissa työskenteli keskimäärin 725 (723) henkilöä.  
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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. Tuloskertymän kausiluonteisuus on satokausituotannosta johtuen 

voimakkainta Ruokaliiketoiminnan pakastetuoteryhmässä ja osakkuusyhtiö Sucroksen toiminnassa. 

 

Satokaudet aiheuttavat kausivaihtelua myös sitoutuneen käyttöpääoman määrässä. Vilja- ja 

öljykasviliiketoimintaan sitoutunut käyttöpääoma on korkeimmillaan vuoden loppupuolella ja laskee 

alimmilleen kesällä ennen seuraavan satokauden alkua. Myös pakastetuotteiden satokausituotannon 

kausiluonteisuus nostaa sitoutuneen käyttöpääoman määrän liiketoiminnassa korkeimmilleen vuoden 

vaihteen tienoilla. 

 

Kotimaassa kalatuotteiden myynti painottuu viikonloppuihin ja juhlapyhiin. Merkittävä osa 

kalatuoteryhmän vuoden tuloksesta Suomessa riippuu joulusesongin onnistumisesta. Vilja- ja 

öljykasviliiketoiminnan liikevaihto vaihtelee vuosittain ja vuosineljänneksittäin merkittävästikin riippuen 

kysynnästä ja tarjonnasta sekä hintatasosta kotimaassa ja muilla markkinoilla. 

 

LIIKETOIMINTAKATSAUKSET 

 

Ruokaliiketoiminta 

 

Milj. euroa 10-12/2015 10-12/2014 Muutos 2015 2014 Muutos 

Liikevaihto 43,7 46,1 - 5 % 166,2 170,8 - 3 % 

Liiketulos, 

ilman kertaeriä 
1,6 2,0  -2,8 0,6  

Liiketulos 1,6 2,0  -6,4 -9,7  

 

Loka - joulukuu 

 

Ruokaliiketoiminnan liikevaihto loka-joulukuussa laski vertailukaudesta ja oli 43,7 (46,1) miljoonaa 

euroa. Suomessa tuoretuotteiden ja kalatuoteryhmän myynnit laskivat vertailukaudesta. Norjassa 

kalatuoteryhmän myynti kehittyi myönteisesti. Pakastetuoteryhmässä myynti oli vertailukauden tasolla.  

 

Apetit Kotimainen -tuotesarjan myynti kasvoi loka-joulukuussa vähittäiskauppa- ja 

ammattikeittiöasiakkuuksissa 2 prosenttia vertailukaudesta. Suomalaisen Työn Liiton 

seurantatutkimuksen mukaan 73 prosenttia suomalaisista ilmoittaa ostavansa aina tai useimmiten 

kotimaisen elintarvikkeen kun vastaava luku vuoden 2014 alkupuolella oli 62 prosenttia.  

Liiketulos ilman kertaeriä oli vertailukautta pienempi ja oli 1,6 (2,0) miljoonaa euroa. Raportoitu 

liiketulos oli 1,6 (2,0) miljoonaa euroa. Liiketulokseen sisältyy -0,3 miljoonan euron alaskirjaukset 

aineettomista oikeuksista ja käyttöomaisuudesta. Kauden tulokseen ei sisältynyt kertaeriä. 

Vertailukauden tulokseen sisältyy osakkuusyhtiö Taimen Oy:n tulososuus 0,2 miljoonaa euroa. 

Valuuttasuojausten käyvän arvon muutoksen vaikutus liiketulokseen oli -0,1 (0,4) miljoonaa euroa.  



 
Apetit Oyj - tilinpäätöstiedote 1.1. – 31.12.2015 5 

 

Pakastetuoteryhmässä kannattavuus oli vertailukauden tasolla.  Kalatuoteryhmän kannattavuus 

kehittyi vertailukauteen verrattuna kaikissa toimintamaissa positiivisesti. Tuoretuotteissa tuoteryhmän 

kannattavuus heikkeni toimitusmäärien jäätyä vertailukauden tasosta.  

Länsi-Säkylän teollisuusalueen jätevedenpuhdistamon prosessilaitteistojen vaurioitumiseen liittyvä 

vakuutuskorvauskäsittely saatiin päätökseen. Vakuutuskorvauksen jälkeen vahingosta ei aiheutunut 

merkittäviä kuluja vuodelle 2015. 

Tammi - joulukuu 

Ruokaliiketoiminnan liikevaihto tammi-joulukuussa laski edellisvuodesta ja oli 166,2 (170,8) miljoonaa 

euroa. Myynti oli vertailukautta pienempi kalatuoteryhmässä Ruotsissa ja tuoretuotteet-tuoteryhmässä.  

Ruokaliiketoiminnan liiketulos ilman kertaeriä laski vertailukaudesta ja oli -2,8 (0,6) miljoonaa euroa. 

Satokausituotannon edellisvuotta matalampi volyymi vaikutti kausiluontoisesti liiketulokseen laskevasti 

-0,4 (0,5) miljoonaa euroa, kun kiinteitä kustannuksia aktivoitui varastoon vertailukautta vähemmän. 

Liiketulokseen sisältyy -0,3 miljoonan euron alaskirjaukset aineettomista oikeuksista ja 

käyttöomaisuudesta. Valuuttasuojausten käyvän arvon muutoksen vaikutus liiketulokseen oli -0,5 (0,6) 

miljoonaa euroa. Osuus osakkuusyhtiö Taimenen tuloksesta oli 0,4 (0,3) miljoonaa euroa.  

Raportoitu liiketulos oli -6,4 (-9,7) miljoonaa euroa. Kertaerät olivat -3,6 (-10,2) miljoonaa euroa. Apetit 

kertoi pörssitiedotteilla 9.4.2015 ja 30.9.2015 osakkuusyhtiö Taimen Oy:n omistuksien myynneistä. 

Myynneistä aiheutui vuodelle 2015 yhteensä -3,6 miljoonan euron tappio. Vertailukauden kertaerät 

sisältävät Ruokaliiketoimintaan arvonalennustestauksen perusteella tehdyn arvonalennuksen. 

Ruokaliiketoiminnan henkilöstömäärä oli keskimäärin 627 (630) henkilöä.  

Ruokaliiketoiminnan investoinnit olivat 5,9 (1,9) miljoonaa euroa. Merkittävimmät investoinnit 

kohdistuivat tuotannon tehokkuutta ja laatua parantaviin laite-, tietojärjestelmä-, ja 

kiinteistöinvestointeihin Säkylän kasvis- ja ruokapakastetehtaalla, Kuopion kalanjalostuslaitoksessa 

sekä Helsingin tuoretuotetehtaalla.  

Ruokaliiketoiminnan pitkän aikavälin kannattavuusohjelmat 

Ruokaliiketoiminnan pitkän aikavälin kannattavuusohjelmien tavoitteena oli saavuttaa toimenpiteiden 

toteuttamisen jälkeen yhteensä -4,5 miljoonan euron säästö vuositason kustannuksissa. Ohjelmien 

toteutus tammi-joulukuussa eteni suunnitelmien mukaisesti. Ohjelmien puitteissa kalatuoteryhmän ja 

tuoretuotteet-tuoteryhmän toimipaikkarakennetta, tuotevalikoimaa ja tuotantoprosesseja tehostettiin ja 

yksinkertaistettiin voimakkaasti. Kuopiosta kehitettiin kalatuoteryhmän tuotantokeskus siirtämällä sinne 

Kustavin ja Turun toimipisteiden toiminta sekä suurin osa Helsingin Kivikon toimipisteen 

kalanjalostustoiminnasta. Kannattavuusohjelmien viimeisenä vaiheena tehtiin prosessitehostukseen 

liittyvät investointipäätökset Kuopion ja Helsingin tuotantolaitoksissa. 

Toimenpiteiden vaikutus toiminnan kustannuksiin vuoden 2015 tammi-joulukuussa oli -2,1 miljoonaa 

euroa vertailukauteen verrattuna. Tavoitteeksi asetetun -4,5 miljoonan euron säästön toiminnan 

kustannuksissa arvioidaan toteutuvan vuonna 2016.  
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Vilja- ja öljykasviliiketoiminta  

 

Milj. euroa 10-12/2015 10-12/2014 Muutos 2015 2014 Muutos 

Liikevaihto 70,2 74,8 - 6 %  215,0  214,2 0 % 

Liiketulos, 

ilman kertaeriä 
1,9 2,4  7,6 7,8  

Liiketulos 1,9 2,4  7,6 7,8  

 

Loka - joulukuu  

 

Vilja- ja öljykasviliiketoiminnan loka-joulukuun liikevaihto oli 70,2 (74,8) miljoonaa euroa. Viljakaupassa 

toimitusmäärät jäivät ennätyksellisen vahvasta vertailukaudesta ollen kuitenkin hyvällä tasolla. 

Öljykasvituotteiden myynti oli vertailukauden tasolla. 

Liiketulos ilman kertaeriä oli 1,9 (2,4) miljoonaa euroa. Viljakaupan kannattavuus oli vertailukautta 

matalampi toimitusmäärien jäätyä edellisvuoden ennätyksellisen korkeasta tasosta. Öljykasvituotteissa 

kannattavuus laski vertailukauden korkeasta tasosta kansainvälisesti laskeneiden 

puristusmarginaalien johdosta.   

Tammi - joulukuu 

Vilja- ja öljykasviliiketoiminnan tammi-joulukuun liikevaihto oli 215,0 (214,2) miljoonaa euroa. Myynnin 

arvo ja volyymi olivat vertailukauden tasolla sekä viljakaupassa että öljykasvituotteissa.  

Liiketulos ilman kertaeriä laski edellisvuodesta ja oli 7,6 (7,8) miljoonaa euroa. Viljakaupan 

suhteellinen kannattavuus oli vertailukautta korkeammalla tasolla. Öljykasvituotteiden kannattavuus oli 

hyvä jääden kuitenkin vertailukauden erinomaisesta tasosta.  

Kevään ja alkukesän epäsuotuisat sääolot vaikuttivat Suomessa viljojen satoihin jonkin verran. 

Luonnonvarakeskuksen (Luken) viimeisimmän ennakkosatotilaston mukaan Suomen viljasato syksyllä 

2015 oli 3,7 miljoonaa tonnia eli noin 10 % edellisvuotta pienempi. Kotimainen rypsi- ja rapsisato 

kasvoi edellisvuodesta yhteensä 83 000 (62 000) tonniin.  

Vilja- ja öljykasviliiketoiminnan palveluksessa oli keskimäärin 88 (83) henkilöä. Henkilöstömäärän 

kasvu tulee viljakaupan ostotoiminnan vahvistamisesta erityisesti Baltian maissa.  

Tilikauden investoinnit olivat 3,1 (0,5) miljoonaa euroa ja kohdistuivat pääosin kuluvan vuoden 

elokuussa käyttöönotetun Inkoon sataman viljavarastokapasiteetin ja satamainfrastruktuurin 

rakentamiseen sekä Kirkkonummen kasviöljypuristamon kehittämiseen. Inkoon uudet 

viljasatamatoiminnot otettiin käyttöön elokuussa.  

 

Tukes myönsi joulukuussa 2015 poikkeusluvan käyttää neonikotinoideja sisältävillä peittausaineilla 

käsiteltyjä rypsin kylvösiemeniä kevään 2016 kylvöille, mikä varmistaa kotimaisen raaka-aineen 

saannin Vilja- ja öljykasviliiketoiminnan kasviöljynpuristuksen tarpeisiin tulevalla satokaudella. 

Neonikotinoideille ei ole tällä hetkellä korvaavia vaihtoehtoja. Joulukuussa 2015 julkaistun 

Luonnonvarakeskuksen (LUKE) ja Elintarviketurvallisuusviraston toteuttaman Neomehi-

tutkimushankkeen loppuraportin mukaan rypsin kylvösiementen peittauksella ei ole välitöntä vaikutusta 

mehiläisille Suomessa.  



 
Apetit Oyj - tilinpäätöstiedote 1.1. – 31.12.2015 7 

 

Muut toiminnot  

 

Milj. euroa 10-12/2015 10-12/2014 Muutos 2015 2014 Muutos 

Liikevaihto - -  - -  

Liiketulos, ilman 

kertaeriä 
-0,5 0,9  -3,2 -1,1  

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

 

Muut toiminnot -segmentti muodostuu konsernihallinnosta, segmenteille kohdistamattomista eristä 

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

 

Loka - joulukuu 

 

Segmentin loka-joulukuun liiketulos ilman kertaeriä oli -0,5 (0,9) miljoonaa euroa. Liiketulokseen 

sisältyy osakkuusyhtiö Sucroksen tulososuus 0,4 (1,6) miljoonaa euroa. Sen tulosta heikensi sokerin 

matala markkinahintataso. Kauden tulokseen ei sisältynyt kertaeriä.  

 

Tammi - joulukuu 

 

Segmentin tammi-joulukuun liiketulos ilman kertaeriä laski edellisvuodesta ja oli -3,2 (-1,1) miljoonaa 

euroa. Kaudelle kohdistui 0,7 miljoonan euron myyntivoitto Länsi-Säkylän teollisuusalueella sijaitsevan 

kiinteistön myynnistä. Liiketulokseen sisältyy osakkuusyhtiö Sucroksen tulososuus -1,0 (1,9) miljoonaa 

euroa. Sen tulosta on laskenut sokerin laskenut markkinahintataso. Kertaerät olivat 0,0 (-2,9) 

miljoonaa euroa. Vertailukauden kertaerät muodostuivat Apetit Oyj:n ja Nordic Sugarin välisen 

osakassopimusriidan ratkaisusta. 

 

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

Segmentin investoinnit olivat 0,1 (0,1) miljoonaa euroa. 

 

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 3.3.2015 yhteensä 991 kappaletta yhtiön hallussa olevia 

osakkeita.  

 

Yhtiökokous myönsi 25.3.2015 Apetit Oyj:n hallitukselle valtuutuksen uusien osakkeiden antamiseen ja 

yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamiseen. Hallituksen palkkioita koskevan päätöksen 

mukaisesti hallituksen jäsenille luovutettiin, 2.6.2015 yhteensä 1 295 kappaletta, 2.9.2015 yhteensä 

1 337 ja 2.12.2015 yhteensä 1 366 kappaletta yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.   

 

OSAKEVAIHTO 

 

Yhtiön osakkeita vaihdettiin pörssissä tilikauden aikana 695 995 (1 030 508) kappaletta, mikä oli 11,0 

(16,3) prosenttia koko osakemäärästä. Osakkeen ylin kurssi oli 16,80 (21,63) euroa ja alin 12,61 

(13,56) euroa. Vaihdettujen osakkeiden keskihinta oli 14,12 (16,42) euroa. Kauden osakevaihto oli 9,8 
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(16,9) miljoonaa euroa. Vuoden päätöskurssi oli 12,65 (13,59) euroa ja koko osakekannan markkina-

arvo 79,9 (85,9) miljoonaa euroa. 

OMAT OSAKKEET 

Tilikauden päättyessä yhtiön hallussa oli omia osakkeita yhteensä 122 289 (127 278) kappaletta 

nimellisarvoltaan yhteensä 0,24 (0,25) miljoonaa euroa. Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 

edustavat 1,9 prosenttia yhtiön osake- ja äänimäärästä. Omilla osakkeilla ei ole ääni- eikä osinko-

oikeutta.  

HALLINTO JA TILINTARKASTAJAT  

Apetit Oyj:n hallintoneuvosto valitsi järjestäytymiskokouksessaan 16.4.2015 hallintoneuvoston 

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

Hallintoneuvosto päätti valita Apetit Oyj:n hallitukseen 6 jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin Lasse 

Aho, Esa Härmälä, Aappo Kontu, Tuomo Lähdesmäki, Veijo Meriläinen ja Niko Simula. Hallituksen 

puheenjohtajaksi valittiin Veijo Meriläinen ja varapuheenjohtajaksi Aappo Kontu. 

Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa 39 060 euron, varapuheenjohtajalle 24 120 euron ja 

jäsenille 19 560 euron vuosipalkkio. Vuosipalkkiosta 50 % maksetaan rahana ja 50 % luovuttamalla 

yhtiön hallussa olevia omia osakkeita niiden luovutushetken käypään markkina-arvoon. Palkkiot 

suoritetaan neljänä yhtä suurena euromääräisenä eränä kesäkuussa, syyskuussa, joulukuussa ja 

maaliskuussa. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa 510 euron ja jäsenille 300 euron 

kokouspalkkio.  

Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 valitsemina yhtiön tilintarkastajina toimivat Pasi Karppinen, 

KHT ja tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy vastuullisena tilintarkastajana Jari Viljanen, 

KHT. 

TOIMITUSJOHTAJA 

Juha Vanhainen aloitti Apetit Oyj:n toimitusjohtajana 16.3.2015. Yhtiön toimitusjohtajana 15.3.2015 

saakka toimi Veijo Meriläinen.  

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. 
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VUODEN 2016 NÄKYMÄT  

 

Suomen päivittäistavarakaupan markkinatilanteen arvioidaan jatkuvan haastavana. Suomen talouden 

kasvunäkymät ovat heikot. Vilja- ja öljykasvimarkkinoiden näkymät arvioidaan vakaiksi.   

Konsernin koko vuoden operatiivisen liiketuloksen *) arvioidaan olevan vertailukautta parempi (vuonna 

2015: 2,6 miljoonaa euroa). Toiminnan kausiluontoisuuden johdosta tuloskertymä painottuu 

jälkimmäiselle vuosipuoliskolle. 

Kannattavuuden positiivista kehitystä tukevat Ruokaliiketoiminnan kustannustehokkuuden 

parantuminen vertailuvuodesta sekä tuotteiston uudistaminen ja jalostusarvon nostaminen.  

Johtuen kansainvälisten viljamarkkinoiden hintatason vaihteluiden suuresta vaikutuksesta koko 

konsernin liikevaihtoon Apetit ei anna arvioita koko vuoden liikevaihdon kehityksestä.  

*) Euroopan arvopaperi- ja markkinaviranomaisen (ESMA) tulevien säännösmuutosten vuoksi Apetit 

luopuu liiketulos ilman kertaluonteisia eriä -tunnusluvun käytöstä ja siirtyy vuodesta 2016 lähtien 

käyttämään operatiivinen liiketulos -tunnuslukua. Operatiivinen liiketulos ei sisällä 

uudelleenjärjestelykuluja, merkittäviä liikearvojen tai muiden tase-erien alaskirjauksia tai palautuksia, 

Sucroksen osakkuusyhtiötulosta tai muita poikkeuksellisia ja olennaisia eriä. 

 

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 31.12.2015 ovat tilikauden tappion, - 1 741 846,59 euroa, 

vähentämisen jälkeen 67 285 239,77 euroa. 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 0,70 euroa osaketta kohden. Hallitus 

ehdottaa, että osinkoina jaetaan yhteensä 4 336 700,90 euroa ja omaan pääomaan jätetään 

62 948 538,87 euroa. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole 

tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu osingonjako vaaranna 

hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä. 

Yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa.  

 

VUOSIKERTOMUKSEN JULKAISEMINEN JA YHTIÖKOKOUS 

 

Vuoden 2015 vuosikertomus, joka sisältää hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 

2015 sekä erillisen selvityksen Apetit Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistaan viikolla 10 

yhtiön internetsivuilla www.apetitgroup.fi 

 

Yhtiökokous pidetään torstaina 31.3.2016 Säkylässä. Yhtiö julkaisee osavuosikatsauksen tammi-

maaliskuulta 2016 torstaina 12.5.2016 klo 8.30.  
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KONSERNIN TULOSLASKELMA       

milj. euroa     

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

 2015 2014 2015 2014 

     

Liikevaihto 113,8 120,8 380,8 384,7 

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

Liiketoiminnan muut kulut -109,7 -116,7 -378,2 -378,0 

Poistot   -1,5 -1,3 -6,0 -6,4 

Arvonalentumiset -0,3 0,0 -0,3 -10,4 

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 0,4 1,8 -0,6 2,2 

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

Rahoitustuotot ja -kulut -0,3 -1,3 -1,5 -2,2 

Tulos ennen veroja 2,8 4,1 -3,5 -8,1 

Tuloverot -0,6 -0,7 -1,1 -0,7 

Kauden tulos  2,2 3,4 -4,6 -8,7 

     

Kauden tuloksen jakautuminen     

Emoyhtiön omistajille 2,2 3,5 -4,3 -8,0 

Määräysvallattomille omistajille           -0,1 -0,3 -0,7 

     

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta     

laskettu laimennettu ja laimentamaton     

osakekohtainen tulos, euroa 0,36 0,57 -0,69 -1,29 

     

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA     

milj. euroa     

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

 2015 2014 2015 2014 

     

Kauden tulos 2,2 3,4 -4,6 -8,7 

     

Muut laajan tuloslaskelman erät     

Erät jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:    

Rahavirran suojaukset 0,4 0,1 0,0 0,5 

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

Muuntoerot 0,1 -0,1 0,1 -0,1 

Kauden laaja tulos 2,6 3,4 -4,5 -8,5 

     

Kauden laajan tuloksen jakautuminen     

Emoyhtiön omistajille 2,6 3,5 -4,1 -7,7 

Määräysvallattomille omistajille           -0,1 -0,3 -0,7 
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KONSERNIN TASE    

milj. euroa   

 31.12.2015 31.12.2014 

VARAT   

Pitkäaikaiset varat   

Aineettomat hyödykkeet 8,1 8,4 

Liikearvo  0,4 0,4 

Aineelliset hyödykkeet 43,8 41,1 

Osuudet osakkuusyhtiöissä 22,6 34,9 

Myytävissä olevat rahoitusvarat 0,1 0,1 

Saamiset 1,2 0,4 

Laskennalliset verosaamiset 2,9 3,1 

Pitkäaikaiset varat yhteensä 79,1 88,5 

   

Lyhytaikaiset varat   

Vaihto-omaisuus 74,8 53,8 

Myyntisaamiset ja muut saamiset 30,2 29,6 

Tuloverosaamiset 0,3 0,1 

Rahavarat 13,4 13,7 

Lyhytaikaiset varat yhteensä 118,8 97,2 

   

Varat yhteensä 197,9 185,7 

   

   

   

KONSERNIN TASE    

milj. euroa   

 31.12.2015 31.12.2014 

OMA PÄÄOMA JA VELAT   

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 121,0 128,1 

Määräysvallattomien omistajien osuudet  1,2 

Oma pääoma yhteensä 121,0 129,4 

   

Pitkäaikaiset velat   

Laskennalliset verovelat 4,3 4,7 

Pitkäaikaiset rahoitusvelat     1,2 2,6 

Pitkäaikaiset varaukset 0,2 0,4 

Muut velat 0,2 2,7 

Pitkäaikaiset velat yhteensä 5,9 10,5 

   

Lyhytaikaiset velat   

Lyhytaikaiset rahoitusvelat 35,3 9,4 

Tuloverovelat 0,0 0,6 

Ostovelat ja muut velat 35,5 35,7 

Lyhytaikaiset varaukset 0,3 0,1 

Lyhytaikaiset velat yhteensä 71,0 45,9 

   

Velat yhteensä 76,9 56,3 

   

Oma pääoma ja velat yhteensä 197,9 185,7 
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KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA   

milj. euroa   

 1-12/ 1-12/ 

 2015 2014 

   

Kauden tulos -4,6 -8,7 

Oikaisut kauden tulokseen 12,8 18,1 

Käyttöpääoman muutos -21,4 9,8 

Maksetut korot liiketoiminnasta -1,7 -1,1 

Saadut korot liiketoiminnasta 0,1 0,1 

Maksetut verot liiketoiminnasta -2,2 -0,1 

Liiketoiminnan rahavirta -17,1 18,1 

   

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -9,1 -2,5 

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 1,2 0,1 

Ostetut osakkuusyhtiöt -0,1 0,0 

Myydyt osakkuusyhtiöt 3,8  

Investoinnit muihin sijoituksiin -0,7  

Muiden sijoitusten luovutustulot 0,1  

Saadut osingot investoinneista 1,9 5,0 

Investointien rahavirta -3,0 2,6 

   

Lyhytaikaisten lainojen nostot ja takaisinmaksut 25,5 -2,3 

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

Rahoitusleasingvelkojen takaisinmaksut  -0,1 

Maksetut osingot -4,3 -6,2 

Rahoituksen rahavirta 19,8 -9,9 

   

Rahavarojen muutos -0,3 10,8 

Rahavarat kauden alussa 13,7 2,8 

Rahavarat kauden lopussa 13,4 13,7 
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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.       

       

1-12/2015       

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 -1,7   0,1  -1,7 

Muuntoerot -0,5    0,1 -0,4 

Kertyneet voittovarat 86,8 -4,3 0,9 0,3 -4,3 79,5 

Emoyhtiön osakkeenomistajille       

kuuluva oma pääoma yhteensä 128,1 -4,3 0,9 0,4 -4,1 121,0 

Määräysvallattomien omistajien osuus 1,2   -0,9   -0,3   

Oma pääoma yhteensä 129,4 -4,3  0,4 -4,5 121,0 

       

       

       

       

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 
 

LAADINTAPERIAATTEET 

 

Tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) –standardin mukaan noudattaen 
vuositilinpäätöksessä 2014 kerrottuja laatimisperiaatteita. Vuoden 2015 alussa voimaantulleilla 
standardeilla ei ole olennaista vaikutusta tilinpäätöstiedotteeseen. 
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SEGMENTTI-INFORMAATIO     

     

A = Ruokaliiketoiminta     

B = Vilja- ja öljykasviliiketoiminta     

C = Muut toiminnot     

D = Yhteensä     

     

Toimintasegmentit 1-12/2015     

milj. euroa     

 A B C D 

     

Segmentin myynti yhteensä 166,2 215,0  381,2 

Segmenttien välinen myynti -0,2 -0,2   -0,4 

Liikevaihto 166,0 214,8  380,8 

     

Liiketulokseen sisältyvä osuus     

osakkuusyhtiöiden tuloksesta 0,4  -1,0 -0,6 

Liiketulos -6,4 7,6 -3,2 -2,0 

     

Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen 5,9 3,1 0,1 9,1 

Yritysostot ja muut osakeinvestoinnit   0,1 0,1 

     

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

Arvonalentumiset 0,3  0,0 0,3 

     

Keskimääräinen henkilömäärä 627 88 10 725 

          

     

     

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   0,0 0,0 

     

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

Arvonalentumiset 10,4   10,4 

     

Keskimääräinen henkilömäärä 630 83 10 723 
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KONSERNIN TUNNUSLUVUT   

 31.12.2015 31.12.2014 

   

Oma pääoma/osake, euroa 19,53 20,70 

   

Omavaraisuusaste, % 61,1 69,7 

Nettovelkaantumisaste, % 19,0 -1,3 

   

Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, milj. euroa 9,1 2,5 

Yritysostot ja muut osakeinvestoinnit, milj. euroa 0,1 0,0 

   

Henkilöstö keskimäärin 725 723 

   

Osakkeita keskimäärin, 1 000 kpl 6192 6188 

   

Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty vuositilinpäätöksessä 
2014.   

 

KONSERNIN VAKUUDET, VASTUUSITOUMUKSET, 
EHDOLLISET VARAT JA MUUT SITOUMUKSET   

milj. euroa   

 31.12.2015 31.12.2014 

Omien velkojen vakuudeksi annetut   

Kiinteistö- ja yrityskiinnitykset 1,3 1,5 

Takaukset ja muut vakuudet 12,1 10,6 

   

Ei purettavissa olevat muut   

vuokrasopimukset, vähimmäisvuokravastuu   

Kiinteistövuokrat 7,0 6,7 

Muut vuokrat 0,8 0,9 

   

JOHDANNAISSOPIMUKSET   

Johdannaissopimusten nimellisarvot   

Koronvaihtosopimukset 6,6 3,0 

Valuuttatermiinisopimukset 16,6 8,3 

Hyödykejohdannaiset 21,6 14,7 

   

EHDOLLISET VARAT   

Yhteisellä arvo-osuustilillä olleiden osakkeiden    

myynnistä kertyneet varat, käypä arvo 0,7 0,7 

   

INVESTOINTISITOUMUKSET   

Ruokaliiketoiminta 3,1  

Vilja- ja öljykasviliiketoiminta 0,7  
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AINEELLISEN KÄYTTÖOMAISUUDEN MUUTOKSET   

milj. euroa   

 31.12.2015 31.12.2014 

   

Kirjanpitoarvo kauden alussa 41,1 45,8 

Lisäykset 8,2 1,9 

Vähennykset -0,2 -0,4 

Vähennykset yritysmyyntien kautta -0,2  

Poistot ja arvonalentumiset -5,0 -6,0 

Muut muutokset -0,2 -0,2 

Kirjanpitoarvo kauden lopussa 43,8 41,1 
 

 

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT   

milj. euroa   

 1-12/ 1-12/ 

 2015 2014 

   

Myynnit osakkuusyhtiöille 1,1 1,4 

Ostot osakkuusyhtiöiltä 7,8 10,0 

   

   

 31.12.2015 31.12.2014 

   

Myyntisaamiset ja muut saamiset osakkuusyhtiöiltä 0,2 0,8 

Ostovelat ja muut velat osakkuusyhtiöille 0,3 0,7 
 

 

 

Espoo, 17. helmikuuta 2016 

APETIT OYJ 

Hallitus 
 


