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Apetit Oyj:n osavuosikatsaus tammi - syyskuulta 2014 

 

Heinä - syyskuu 

 Konsernin liikevaihto oli 77,0 (91,6) miljoonaa euroa, liikevaihto laski 16 prosenttia. 

 Liiketulos ilman kertaeriä oli 1,6 (3,1) miljoonaa euroa ja raportoitu liiketulos oli -11,1 (1,0) 

miljoonaa euroa. 

 Raportoituun liiketulokseen sisältyvät kertaerät olivat -12,7 (-2,1) miljoonaa euroa sisältäen  

-10,2 miljoonaa euroa Ruokaliiketoimintaan liikearvotestauksen perusteella tehtyä 

arvonalennusta sekä -2,5 miljoonaa euroa kaudella päättyneeseen Apetitin ja Nordic Sugarin 

välimiesoikeusprosessiin liittyviä kuluja.   

 Kauden tulos oli -11,1 (2,5) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos -1,74 (0,48) euroa. 

 Kertaeristä puhdistettu kauden tulos oli 1,0 (1,7) miljoonaa euroa ja kertaeristä puhdistettu 

osakekohtainen tulos 0,20 (0,35) euroa. 

 Omavaraisuusaste säilyi vahvana ja oli 61,4 (67,4) prosenttia.  

Tammi - syyskuu 

 

 Liikevaihto oli 264,0 (290,0) miljoonaa euroa, liikevaihto laski 9 prosenttia. 

 Liiketulos ilman kertaeriä oli 2,0 (6,8) miljoonaa euroa ja raportoitu liiketulos -11,2 (4,3) 

miljoonaa euroa.  

 Raportoituun liiketulokseen sisältyvät kertaerät olivat -13,2 (-2,5) miljoonaa euroa sisältäen  

-10,2 miljoonaa euroa Ruokaliiketoimintaan liikearvotestauksen perusteella tehtyä 

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

kuluja.   

 Kauden tulos oli -12,1 (4,9) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos -1,86 (0,91) euroa. 

 Kertaeristä puhdistettu kauden tulos oli 0,3 (4,4) miljoonaa euroa ja kertaeristä puhdistettu 

osakekohtainen tulos oli 0,15 (0,84) euroa. 

Arviota koko vuoden tuloskehityksestä on päivitetty 2.10.2014 annetulla pörssitiedotteella.  

Katsauksen 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: 

”Apetit-konsernin liikevaihtoon heinä-syyskuussa vaikuttivat voimakkaasti viljan 
maailmanmarkkinahintojen alhaisuus ja vertailukautta pienemmät viljakaupan toimitusmäärät. 
Kotimaisen vähittäiskaupan ja henkilöstöravintoloiden myynninkehitys on ollut vaisua kotitalouksien 
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heikentyneestä ostovoimasta johtuen ja olemme tehneet Ruokaliiketoiminnassamme aktiivisesti töitä 
säilyttääksemme asemamme markkinoilla. 
 
Konsernin liiketulos ilman kertaeriä oli heinä-syyskuussa vertailukautta alempi Ruokaliiketoiminnan 
kalatuoteryhmän epätyydyttävän kannattavuuden ja osakkuusyhtiö Sucroksen pienentyneen 
tulososuuden heikentäessä tulosta. Vilja- ja öljykasviliiketoiminnassa liiketulos ilman kertaeriä parani 
erityisesti hyvin kehittyneen öljykasvituotteiden puristusmarginaalin johdosta. Myös 
Ruokaliiketoiminnan pakastetuoteryhmässä kannattavuuskehitys oli hyvä. Ruokaliiketoimintaan 
kohdistui kaudella Ruotsin ja Norjan kalatuoteryhmässä ja tuoretuotteet-tuoteryhmässä 
liikearvotestauksen perusteella tehdyt alaskirjaukset. 
 
Apetit Oyj:n uudeksi toimitusjohtajaksi 16.3.2015 alkaen on nimitetty Juha Vanhainen ja iloitsemme 
saadessamme yrityksemme johtoon vahvan ja kokeneen osaajan kansainvälisestä 
prosessiteollisuusyrityksestä. Ennen hänen aloittamistaan jatkamme sitoutuneesti jo käynnistettyjä 
kannattavuus- ja kehitysohjelmia ja strategiamme toteuttamista kannattavuuden parantamiseksi ja 
liiketoimintamme uudistamiseksi.  
 
Ruokaliiketoiminnan kala- ja tuoretuotteet-tuoteryhmien kannattavuusohjelmissa uudistetaan 
hankinnan, tilaus-toimitusketjun ja myynnin toimintatapoja sekä rakenteita paremman kannattavuuden 
ja pysyvän kilpailukyvyn saavuttamiseksi näissä tuoteryhmissä. Pääosa ohjelmien toimenpiteistä tulee 
kohdistumaan vuosille 2014–2015 ja odotamme niiden parantavan kannattavuutta vaiheittain vuodesta 
2015 lähtien. Ohjelmien tavoitteena on saavuttaa vuositason kustannuksissa 4,5 miljoonan euron 
pienennys.  
 
Kotimaisuuden merkitys kuluttajien ostopäätöksenteossa on edelleen kasvussa ja sen puolesta 
kampanjoidaan myös yhteiskunnallisella tasolla. Uskomme, että pitkän tähtäimen panostuksemme 
kotimaiseen sopimusviljelyn kehittämiseen, vahva integroituminen alkutuotantoon sekä Apetit 
Kotimainen –brändin systemaattinen rakentaminen tuottavat myös tulevaisuudessa meille kilpailuetua,  
jota on vaikea jäljitellä.”  
 

KESKEISET TULOSLUVUT 

Milj. euroa 

7-9/ 

2014 

7-9/ 

2013 Muutos 

 

1-9/ 

2014 

 

1-9/ 

2013 Muutos 

1-12/ 

2013 

Liikevaihto 77,0 91,6 -16 % 264,0 290,0 -9 % 387,3 

Liiketulos, ilman 

kertaeriä 
1,6 3,1  2,0 6,8  12,2 

Liiketulos -11,1 1,0  -11,2 4,3  9,4 

Tulos ennen veroja -11,1 2,7  -12,1 4,7  9,3 

Kauden tulos -11,1 2,5  -12,1 4,9  9,3 

Kauden tulos, ilman 
kertaeriä 

1,0 1,7  0,3 4,4  9,1 

Osakekohtainen tulos, 

euroa 
-1,74 0,48  -1,86 0,91  1,63 

Osakekohtainen tulos, 
euroa, ilman kertaeriä 

0,20 0,35  0,15 0,84  1,60 

Omavaraisuusaste, %    61,4 67,4  70,3 
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LIIKEVAIHTO JA TULOS 

Heinä-syyskuu 

Konsernin liikevaihto oli heinä-syyskuussa 77,0 (91,6) miljoonaa euroa laskien vertailukaudesta 16 

prosenttia. Liikevaihto oli vertailukautta matalampi sekä Vilja- ja öljykasviliiketoiminnassa että 

Ruokaliiketoiminnassa. 

Konsernin liiketulos ilman kertaeriä oli 1,6 (3,1) miljoonaa euroa. Liiketulos ilman kertaeriä laski 

Ruokaliiketoiminnassa sekä Muut toiminnot -segmentissä ja parani Vilja- ja öljykasviliiketoiminnassa. 

Kertaerät olivat -12,7 (-2,1) miljoonaa euroa sisältäen -10,2 (-2,0) miljoonaa euroa 

Ruokaliiketoimintaan liikearvotestauksen perusteella tehtyä arvonalennusta sekä -2,5 (-0,1) miljoonaa 

euroa kaudella päättyneeseen Apetitin ja Nordic Sugarin välimiesoikeusprosessiin liittyviä kuluja. 

Liiketulokseen sisältyy tulososuuksia osakkuusyhtiöistä -0,2 (1,3) miljoonaa euroa. 

Tammi-syyskuu 

Konsernin liikevaihto laski tammi-syyskuussa vertailukaudesta 9 prosenttia 264,0 (290,0) miljoonaan 

euroon. Liikevaihto oli vertailukautta matalampi sekä Vilja- ja öljykasviliiketoiminnassa että 

Ruokaliiketoiminnassa. 

Liiketulos ilman kertaeriä laski vertailukaudesta ja oli 2,0 (6,8) miljoonaa euroa. Vertailukauden 

liiketulokseen Ruokaliiketoiminnassa sisältyy 2,6 miljoonaa euroa Caternet Finland Oy:n hankintaan 

liittyvää lisäkauppahinta-arvion tuloutusta. Kertaerät olivat -13,2 (-2,5) miljoonaa euroa ja ne liittyvät 

Ruokaliiketoimintaan ja Muut toiminnot -segmenttiin.  

Liiketulokseen sisältyy tulososuuksia osakkuusyhtiöistä 0,4 (3,7) miljoonaa euroa.  

Rahoitustuotot ja-kulut olivat yhteensä -0,9 (0,4) miljoonaa euroa. Rahoitustuotot ja -kulut sisältävät ei-

kassavirtavaikutteisia arvostuseriä 0,1 (1,3) miljoonaa euroa. Arvostuserät sisälsivät Maritim Food -

konsernille annettujen sisäisten lainojen kurssimuutosta 0,1 (-0,9) miljoonaa euroa. Vertailuvuoden 

rahoitustuottoihin sisältyy ei-kassavirtavaikutteinen Apetit Kala Oy:n vähemmistöosuuden 

takaisinlunastamisvastuuseen liittyvän velan käyvän arvon muutos 2,2 miljoonaa euroa. 

Rahoituskuluihin sisältyy Avena Nordic Grain Oy:n henkilöstöomistajille kuuluva osuus Avena Nordic 

Grain -konsernin tuloksesta -0,7 (-0,4) miljoonaa euroa. 

Tulos ennen veroja oli -12,1 (4,7) miljoonaa euroa. Kauden tulos oli -12,1 (4,9) miljoonaa euroa ja 

osakekohtainen tulos -1,86 (0,91) euroa osakkeelta.  

RAHOITUS JA TASE 

Konsernin maksuvalmius säilyi hyvällä tasolla ja konsernin rahoitusasema on vahva. 

Liiketoiminnan rahavirta korkojen ja verojen jälkeen oli tammi-syyskuussa -4,0 (16,7) miljoonaa euroa. 

Käyttöpääoman muutoksen vaikutus oli -6,7 (14,6) miljoonaa euroa ja se tuli pääosin Vilja- ja 

öljykasviliiketoiminnasta.  

Investointien nettorahavirta oli 3,5 (2,3) miljoonaa euroa. Rahoituksen rahavirta oli 5,8 (-22,1) 

miljoonaa euroa sisältäen lainojen nostoja 12,0 (takaisinmaksuja -16,3) miljoonaa euroa ja osingon 

maksuja -6,2 (-5,6) miljoonaa euroa. Rahavarojen muutos oli 5,3 (-3,0) miljoonaa euroa. 



 

 

 
Apetit Oyj, osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2014  4 
 

Konsernilla oli korollisia velkoja katsauskauden päättyessä 26,7 (21,1) miljoonaa euroa ja likvidejä 

rahavaroja 8,1 (2,2) miljoonaa euroa. Korolliset nettovelat olivat 18,6 (18,8) miljoonaa euroa. 

Konsernin taseen loppusumma oli 204,6 (206,5) miljoonaa euroa. Oman pääoman määrä oli 

katsauskauden päättyessä 125,6 (139,2) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 61,4 (67,4) 

prosenttia. Konsernin maksuvalmiutta turvataan sitovin limiittisopimuksin, joita katsauskauden 

päättyessä oli nostettavissa 25,0 (25,0) miljoonaa euroa.  

INVESTOINNIT 

Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat tammi-syyskuussa 1,6 (2,1) miljoonaa euroa. 

 

HENKILÖSTÖ 

 

Tammi-syyskuussa Apetit-konsernin palveluksessa oli keskimäärin 726 (774) 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 
7-9/ 
2014 

7-9/ 
2013 Muutos 

 
1-9/ 
2014 

 
1-9/ 
2013 Muutos 

1-12/ 
2013 

Liikevaihto 40,2 42,6 -6% 124,7 132,5 -6% 178,5 

Liiketulos, ilman 
kertaeriä 

0,1 1,2  -1,5  1,6  4,0 

Liiketulos -10,2 -0,8  -11,7 -0,4  2,0 

 

Heinä-syyskuu 

 

Ruokaliiketoiminnan liikevaihto oli 40,2 (42,6) miljoonaa euroa. Liikevaihdon laskua selittää pääosin 

tuoretuotteet-tuoteryhmän vertailukautta alhaisempi myynti. Kalatuoteryhmässä euromääräinen myynti 

Norjassa ja Ruotsissa oli vertailukauden tasolla mutta paikallisvaluutoissa vertailukautta suurempi. 

Pakastetuoteryhmässä euromääräinen myynti laski hieman.  

 

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

suurempi. Tuotesarjan myynnin kasvua vertailukauteen verrattuna hidasti alkuvuonna 

kalatuoteryhmässä toteutettu heikosti kannattavien tuotteiden karsinta. Pakastetuoteryhmässä Apetit 

Kotimainen -tuotesarjan myynnin kasvu jatkui edelleen vahvana.  Sen myynti vähittäiskauppa- ja 

ammattikeittiöasiakkuuksissa oli 9 prosenttia vertailukautta suurempi. 

 

Ruokaliiketoiminnan liiketulos ilman kertaeriä laski vertailukaudesta ja oli 0,1 (1,2) miljoonaa euroa. 

Ruokaliiketoiminnan kannattavuus oli pakastetuoteryhmässä hyvä, mutta kala- ja tuoretuotteet-

tuoteryhmissä edelleen epätyydyttävä. Ruotsissa kalatuoteryhmän kannattavuus kärsi äyriäisten 

nopeasti kohonneista hankintakustannuksista, joiden vieminen asiakashintoihin tapahtuu kireästä 

kilpailusta ja pitkistä sopimuksista johtuen viiveellä.  

Kauden aikana Ruokaliiketoiminnassa Suomessa jatkettiin kuluvalle vuodelle päätettyjä 

yleiskustannussäästöjä sekä lomautuksia heikkoon markkinatilanteeseen vastaamiseksi. Kuluvana 

vuonna tavoitellaan 1,6 miljoonaa euroa matalampaa yleiskustannusten tasoa vertailuvuoteen nähden. 

Katsauskaudella heinä–syyskuussa summasta toteutui 0,4 miljoonaa euroa. Tammi-syyskuun 

yleiskustannukset olivat 1,4 miljoonaa euroa vertailukautta matalammat. 

Valuuttasuojausten käyvän arvon muutoksen vaikutus liiketulokseen oli 0,0 (-0,2) miljoonaa euroa. 

Osuus osakkuusyhtiö Taimenen tuloksesta oli -0,2 (0,3) miljoonaa euroa.  

Kertaerät olivat -10,2 (-2,0) miljoonaa euroa.  

Tammi-syyskuu 

Ruokaliiketoiminnan liikevaihto laski vertailukaudesta ja oli 124,7 (132,5) miljoonaa euroa. 

Liikevaihdon laskua selittää pääosin tuoretuotteet-tuoteryhmän vertailukautta alhaisempi myynti.  

Ruokaliiketoiminnan liiketulos ilman kertaeriä oli tammi-syyskuussa -1,5 (1,6) miljoonaa euroa. 

Vertailukauden liiketulokseen Ruokaliiketoiminnassa sisältyy 2,6 miljoonaa euroa Caternet Finland 
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Oy:n hankintaan liittyvää lisäkauppahinta-arvion tuloutusta. Osuus osakkuusyhtiö Taimenen tuloksesta 

oli 0,1 (0,5) miljoonaa euroa.  

Liiketoiminnan kannattavuus oli alkuvuonna pakastetuoteryhmässä vertailukautta parempi, mutta 

muissa tuoteryhmissä edelleen epätyydyttävä. Pakastetuotetyhmän kannattavuuskehitystä tuki vuoden 

2013 hyvin onnistunut satokausituotanto.  

Kertaerät olivat -10,2 (-2,0) miljoonaa euroa.  

 

Ruokaliiketoiminnan henkilöstömäärä pieneni vertailukaudesta heikon markkinatilanteen ja 

epätyydyttävän kannattavuuden johdosta tehtyjen sopeuttamistoimenpiteiden johdosta ja oli 

keskimäärin 633 (692) henkilöä.  

Ruokaliiketoiminnan investoinnit olivat 1,3 (1,3) miljoonaa euroa.  

Ruokaliiketoiminnan pitkän aikavälin kannattavuusohjelmat etenevät  

Apetit on käynnistänyt Ruokaliiketoiminnassaan Suomessa pitkän aikavälin kannattavuusohjelmat 

sekä kalatuoteryhmässä että tuoretuotteet-tuoteryhmässä. Niillä tähdätään selkeisiin muutoksiin 

tuoteryhmien toimintatavoissa ja rakenteissa pysyvän kilpailuedun saavuttamiseksi. Toimenpiteet 

toteutetaan vaiheittain vuoden 2015 loppuun mennessä ja niiden ennakoidaan vaikuttavan 

positiivisesti Ruokaliiketoiminnan kannattavuuteen vuodesta 2015 alkaen. Niiden tavoitteena on 

saavuttaa vuositason kustannuksissa kalatuoteryhmässä Suomessa 3 miljoonan euron ja tuoretuotteet 

-tuoteryhmässä 1,5 miljoonan euron pienennys. Lisäksi liiketoimintaa uudistavien toimenpiteiden 

odotetaan lisäävän oleellisesti tuoteryhmien kilpailukykyä markkinoilla.  

Kalatuoteryhmässä Suomessa käynnistetyt toimenpiteet kohdistuvat toimintaan koko tuoteryhmässä ja 

ne sisältävät tuotevalikoiman optimointiin, tuotantorakenteen uudelleenarviointiin ja eri paikkakunnilla 

sijaitsevien tuotantoyksiköiden selkeämpään työnjakoon liittyviä muutoksia. Tuoretuotteet-tuoteryhmän 

pitkän aikavälin kannattavuusohjelman toimenpiteet kohdistuvat tuotevalikoiman ja raaka-

ainehankinnan optimointiin, operatiivisen tehokkuuden nostamiseen uudelle tasolle sekä 

jakelulogistiikan kehittämiseen.  

Ruokaliiketoiminnassa tehdyt liikearvon arvonalennustestaukset 

Kauden aikana toteutettujen arvonalennustestausten perusteella kirjattiin Ruokaliiketoimintaan 

kohdistuvia arvonalennuksia -10,2 (-2,0) miljoonaa euroa. Yhtiön näkemys Ruokaliiketoiminnan 

tulevista kassavirroista on heikentynyt kalatuoteryhmän ja tuoretuotteet-tuoteryhmän osalta. 

Kalatuoteryhmässä muuttunut näkemys perustuu alentuneisiin odotuksiin Norjassa ja Ruotsissa 

saavutettavissa olevista myyntikatetasoista ja tuoretuotteet-tuoteryhmässä kotimaisen 

ammattikeittiösektorin alentuneisiin odotuksiin myynnin kehityksestä sekä heikentyneisiin näkemyksiin 

lähivuosien suhdanteista. 

Liikearvotestauksen perusteella kalatuoteryhmässä Norjassa ja Ruotsissa päädyttiin -6,4 miljoonan 

euron arvonalennukseen ja tuoteryhmään Norjassa ja Ruotsissa kohdistunut liikearvo kirjattiin 

kokonaisuudessaan alas. Tuoretuotteet-tuoteryhmässä kirjattiin arvonalennus koko jäljellä olleesta 

liikearvosta, -3,0 miljoonaa euroa, sekä -0,8 miljoonaa euroa aineellista ja aineettomista hyödykkeistä. 

Toteutetuilla arvonalennuksilla ei ole kassavirtavaikutuksia. Vertailukaudella Ruokaliiketoimintaan 

kohdistui kertaeränä -2,0 miljoonan euron arvonalennus kalatuoteryhmässä Suomessa. Tehtyjen 
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arvonalennusten jälkeen Ruokaliiketoiminnassa on jäljellä 0,4 miljoonaa euroa pakastetuoteryhmään 

kohdistuvaa liikearvoa.  

Caternet Finland Oy:n investointiavustusten takaisinperintäpäätös 

 

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 Oy pitää takaisinperintää aiheettomana ja haki muutosta takaisinperintäpäätökseen. 

Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta hylkäsi yhtiön valituksen 30.5.2013 ja piti Uudenmaan ELY-

keskuksen perintäpäätöksen voimassa. Yhtiö on jättänyt valituksen annetusta päätöksestä 

korkeimmalle hallinto-oikeudelle ja pyytää, että korkein hallinto-oikeus kumoaa annetun päätöksen. 

Mahdollinen takaisinperintä ei astu voimaan ennen kuin korkein hallinto-oikeus on käsitellyt asian ja 

antanut päätöksensä. Mikäli takaisinperintäpäätös säilyy voimassa, sen kuluvaikutuksen arvioidaan 

olevan 1,3 miljoonaa euroa. Takaisinperinnän lopullinen tulosvaikutus riippuu korkeimman hallinto-

oikeuden päätöksestä ja myyjän vastuista. Katsauskauden ja vertailukauden tulokseen ei sisälly 

takaisinperintäpäätöksen kuluvaikutusta. 

 

 

Vilja- ja öljykasviliiketoiminta  

 

Milj. euroa 
7-9/ 
2014 

7-9/ 
2013 Muutos 

 
1-9/ 
2014 

 
1-9/ 
2013 Muutos 

1-12/ 
2013 

Liikevaihto 36,9 49,0 -25 %  139,4 157,7 -12% 209,0 

Liiketulos, ilman 
kertaeriä 

1,9 1,2  5,5 3,8  5,1 

Liiketulos 1,9 1,2  5,5 3,8  5,1 

 

 

Heinä-syyskuu  

 

Vilja- ja öljykasviliiketoiminnan liikevaihto heinä-syyskuussa oli vertailukautta pienempi ja oli 36,9 

(49,0) miljoonaa euroa. Vuodenaikaan nähden viljakaupan tonnimääräinen volyymi oli poikkeuksellisen 

pieni ja vertailukautta matalampi. Runsaiden sateiden viivästyttämä sadonkorjuu ja vehnän 

laatuvaihteluista aiheutuneet analysointitarpeet aiheuttivat toimitusten siirtymää vuoden viimeiselle 

vuosineljännekselle. Sekä pakattujen että pakkaamattomien kasviöljytuotteiden tonnimääräinen myynti 

on kehittynyt hyvin ja oli vertailukautta korkeammalla tasolla.  

Liiketulos ilman kertaeriä nousi 1,9 (1,2) miljoonaan euroon. Hyvää tuloskehitystä tukivat erityisesti 

öljykasvituotteiden volyymien nousu sekä hyvä kannattavuus. Myös viljakaupan suhteellinen 

kannattavuus oli hyvä.  

Sadonkorjuu on viljojen osalta saatu pohjoisella pallonpuoliskolla päätökseen. Syyskuun lopussa 

kansainvälinen viljaneuvosto nosti ennustettaan maailman viljantuotannosta 1 983 miljoonaan tonniin. 

EU:n viljasadon arvioidaan puolestaan nousevan 320 miljoonaan tonniin. Suomessa viljojen 

kokonaissato on Maa- ja metsätalousministeriön tietokeskuksen mukaan tänä vuonna viime vuoden 

tasolla, noin 4 miljoonassa tonnissa.  
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Öljykasvituotannon arvioidaan EU:n alueella nousevan viime vuodesta noin 34,2 miljoonaan tonniin.  

Suomessa yhteenlasketun rypsi- ja rapsisadon ennakoidaan olevan 64 000 tonnia, mikä on rypsin 

osalta 26 % ja rapsin osalta 9 % viime vuotta pienempi. Laskuun vaikutti todennäköisesti viljelijöiden 

kokema epävarmuus koskien peitatun rypsin kylvösiemenen saatavuutta.  

Tammi-syyskuu 

Vilja- ja öljykasviliiketoiminnan liikevaihto tammi-syyskuussa pieneni maailmanmarkkinahintojen laskun 

seurauksena ja oli 139,4 (157,7) miljoonaa euroa. Euromääräinen myynti oli vertailukautta pienempi 

sekä viljakaupassa että öljykasvituotteissa. Tonnimääräinen myynti sen sijaan oli vertailukautta 

suurempi sekä viljakaupassa että öljykasvituotteissa. Kasviöljytuotteiden toimitusmäärissä oli kasvua 

sekä pakatuissa että pakkaamattomissa tuotteissa.  

Liiketulos ilman kertaeriä nousi 5,5 (3,8) miljoonaan euroon erityisesti öljykasvituotteiden hyvän 

puristusmarginaalin tukemana. Kannattavuutta on tukenut myös viljakaupan vertailukautta suurempi 

volyymi.   

Vilja- ja öljykasviliiketoiminnan palveluksessa oli keskimäärin 83 (72) henkilöä. Henkilömäärän kasvua 

selittää kasviöljypuristamon aiemmin ulkoistetun huoltotoiminnan omaan haltuun ottaminen sekä 

viljakaupan ostotoiminnan vahvistaminen. 

Vilja- ja öljykasviliiketoiminnan investoinnit kaudella olivat 0,3 (0,7) miljoonaa euroa ja ne kohdistuivat 

pääosin Kantvikin kasviöljypuristamon koneisiin ja laitteisiin. 

Neonikotinoideilla peitattujen rypsin kylvösiementen käyttöä koskeva kielto 

EU on kieltänyt 1.12.2013 alkaen neonikotinoideilla käsiteltyjen rypsin kylvösiementen käytön kahdeksi 

vuodeksi. Tänä aikana tutkitaan niiden mahdolliset vaikutukset pölyttäville hyönteisille. Tukes myönsi 

kevään 2014 ajaksi poikkeusluvan jo aiemmin peitattujen siementen myyntiin, markkinointiin ja 

käyttöön Suomessa. Kotimaisen rypsin hankintariskien hallitsemiseksi Apetit-konsernin Vilja- ja 

öljykasviliiketoiminnan strategiana on ollut kannattavan kasvun varmistaminen investoimalla 

öljykasvituotteiden jalostamisessa erittäin korkean hyödyntämisasteen tuotantoon sekä panostamalla 

jalostus- ja hankintaosaamiseen. Kasviöljynpuristuksessa ensisijaisena tavoitteena on varmistaa 

kotimaisen raaka-aineen mahdollisimman suuri käyttö, mutta tarvittaessa yhtiöllä on valmiudet toimia 

kannattavasti myös nykyistä suurempien raaka-aineiden tuontivolyymien pohjalta.  

 

Muut toiminnot  

 

Milj. euroa 
7-9/ 
2014 

7-9/ 
2013 Muutos 

 
1-9/ 
2014 

 
1-9/ 
2013 Muutos 

1-12/ 
2013 

Liikevaihto - -  - -  - 

Liiketulos, ilman 
kertaeriä 

-0,4 0,6  -2,0 1,5  3,1 

Liiketulos -2,8 0,5  -5,0 0,9  2,3 

 

Muut toiminnot -segmentti muodostuu konsernihallinnosta, segmenteille kohdistamattomista eristä 

sekä osakkuusyhtiö Sucros Oy:stä.  
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Heinä-syyskuu 

 

Segmentin heinä-syyskuun liiketulos ilman kertaeriä laski vertailukaudesta ja oli -0,4 (0,6) miljoonaa 

euroa. Osuus osakkuusyhtiö Sucroksen tuloksesta oli 0,0 (1,0) miljoonaa euroa. Osakkuusyhtiö 

Sucroksen tulosta heikensi sokerin laskenut markkinahintataso. Kertaerät olivat -2,5 (-0,1) 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.    

 

Tammi-syyskuu 

 

Segmentin tammi-syyskuun liiketulos ilman kertaeriä laski vertailukaudesta ja oli -2,0 (1,5) miljoonaa 

euroa. Osuus osakkuusyhtiö Sucroksen tuloksesta oli 0,3 (3,3) miljoonaa euroa. Osakkuusyhtiö 

Sucroksen tulosta on laskenut sokerin laskenut markkinahintataso sekä ensimmäiselle 

vuosineljännekselle kohdistuneet poikkeuksellisen suuret siirtohintojen jälkilaskentaerät. Kertaerät 

olivat -3,0 (-0,5) 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. 

 

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

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

 

Apetit Oyj:n ja Nordic Sugarin välinen osakassopimusriita päättyi 19.8.2014 

 

Apetit Oyj:n ja Nordic Sugarin välinen välimiesoikeusprosessi käynnistyi lokakuussa 2011, kun Apetit 

päätti viedä yritysten yhdessä omistaman Sucros Oy:n osakassopimusta koskevan erimielisyyden 

välimiesoikeuden ratkaistavaksi. Apetitin näkemyksen mukaan enemmistöomistaja Nordic Sugar oli 

toistuvasti päätöksenteollaan ja toiminnallaan loukannut sen vähemmistöoikeuksia Sucros Oy:ssä eikä 

ollut reklamoinnista huolimatta korjannut toimintatapojaan. Nordic Sugar esitti vastakanteen koskien 

väitettyä osakassopimuksen rikkomista Sucroksen toimitusjohtajan erottamisen yhteydessä. 

 

Välimiesoikeus hylkäsi 19.8.2014 Apetit Oyj:n kanteet sekä Nordic Sugarin vastakanteen väitetyistä 

osakassopimuksen rikkomuksista. Sen tekemän päätöksen mukaan kumpikaan osapuoli ei ole 

velvollinen maksamaan vastapuolelle sopimussakkoa. Apetit Oyj määrättiin maksamaan osa 

välimiesoikeuden ja vastapuolen prosessikuluista, arvoltaan yhteensä noin 2,4 miljoonaa euroa. Kulut 

ja korvaukset on kirjattu negatiivisena kertaeränä kolmannen vuosineljänneksen Muut toiminnot  

-segmentin liiketoiminnan muihin kuluihin. Omat asiamieskulunsa Apetit Oyj on kirjannut jo prosessin 

kuluessa kertaerinä Muut toiminnot -segmentin liiketoiminnan muihin kuluihin vuosille 2012–2014.  

 

HALLITUKSEN VALTUUTUKSIEN KÄYTTÖ 

Yhtiökokous myönsi 28.3.2013 Apetit Oyj:n hallitukselle valtuutuksen uusien osakkeiden antamiseen ja 

yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamiseen. Hallintoneuvoston 11.4.2014 tekemän 

hallituksen palkkioita koskevan päätöksen mukaisesti hallituksen jäsenille luovutettiin 3.6.2014 

yhteensä 797 kappaletta ja 3.9.2014 yhteensä 888 kappaletta yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. 

Luovutuksista kerrottiin pörssitiedotteilla 3.6.2014 ja 3.9.2014.  
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OSAKKEET JA KAUPANKÄYNTI 

Tammi-syyskuussa yhtiön osakkeita vaihdettiin pörssissä 510 335 (567 499) kappaletta, mikä oli 8,1 

(9,0) prosenttia koko osakemäärästä. Euromääräinen osakevaihto oli 9,7 (9,2) miljoonaa euroa. 

Osakkeen ylin kurssi oli 21,63 (19,30) euroa ja alin kurssi 16,28 (14,41) euroa. Vaihdettujen 

osakkeiden keskihinta oli 18,91 (16,22) euroa. 

Osakekannan markkina-arvo oli katsauskauden päättyessä 104,7 (120,7) miljoonaa euroa.  

OMAT OSAKKEET  

Katsauskauden päättyessä yhtiön hallussa oli omia osakkeita yhteensä 128 315 (130 000) kappaletta 

nimellisarvoltaan yhteensä 0,26 miljoonaa euroa. Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet edustavat 2,0 

(2,1) prosenttia yhtiön osake- ja äänimäärästä. 

TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN 

2.10.2014 Apetit ilmoitti muuttavansa vuoden 2014 tulosohjeistustaan ja alensi arviotaan kuluvan 

vuoden liikevaihdosta sekä liiketuloksesta ilman kertaeriä. 

8.10.2014 Apetit ilmoitti Apetit-konsernin Ruokaliiketoiminta-segmentin kalatuoteryhmän pitkän 

aikavälin kannattavuusohjelman toteutusvaiheen alkamisesta. Kannattavuutta parantavat toimenpiteet 

toteutetaan vaiheittain vuoden 2015 loppuun mennessä. Niiden tavoitteena on pienentää toiminnan 

kustannuksia vuositasolla noin 3 miljoonaa euroa. Osana ohjelman muutosten toteuttamista 

kalatuoteryhmässä Suomessa käynnistettiin YT-neuvottelut, joiden piirissä on yhteensä 121 

työntekijää ja toimihenkilöä kalatuoteryhmän Kuopion, Helsingin, Kustavin ja Turun toimipisteissä. 

Muutosten arvioidaan laskevan tuoteryhmän henkilöstötarvetta yhteensä 10–20 henkilötyövuoden 

verran. 

5.11.2014 Apetit Oyj tiedotti tulevan toimitusjohtaja Juha Vanhaisen aloittavan toimitusjohtajana 

aiemmin ilmoitettua ajankohtaa aikaisemmin, 16.3.2015. 

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.  

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.  
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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, yritystukien 

takaisinperintään sekä Ruokaliiketoiminnan kannattavuusohjelmien onnistumiseen.  

VUODEN 2014 NÄKYMÄT 

Apetit-konsernin liikevaihdon kehitykseen vaikuttavat merkittävästi vilja- ja öljykasvimarkkinoiden 

aktiivisuus ja hintatason muutokset. Viljojen laskeneista maailmanmarkkinahinnoista johtuen konsernin 

kuluvan vuoden liikevaihdon arvioidaan laskevan vertailukaudesta. 

Koko vuoden liiketuloksen ilman kertaeriä arvioidaan jäävän merkittävästi vertailuvuodesta. 

Ruokaliiketoiminnassa markkinatilanteen arvioidaan jatkuvan haastavana, minkä lisäksi 

kalatuoteryhmän kannattavuus jää kuluvana vuonna heikoksi. Vilja- ja öljykasviliiketoiminnan 

kannattavuutta vertailukaudesta on parantanut viljakaupan ja pakattujen kasviöljytuotteiden 

volyymikasvu sekä onnistuminen raaka-aihehankinnassa. Sokerin madaltuneen markkinahintatason 

arvioidaan heikentävän merkittävästi Muut toiminnot -segmenttiin kuuluvan osakkuusyhtiö Sucroksen 

tulosta.  

Lisäksi vuoden 2014 raportoituun liiketulokseen vaikuttavat kertaerinä Sucroksen 

osakassopimusriitaan liittyvät Apetitin omat asiantuntijakulut sekä sen maksettaviksi määrätyt 

prosessikulut sekä vuoden kolmannella neljänneksellä Ruokaliiketoimintaan liikearvotestauksen 

perusteella tehdyt arvonalennuskirjaukset. 
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KONSERNIN TULOSLASKELMA        

milj. euroa      

 7-9/ 7-9/ 1-9/ 1-9/ 1-12/ 

 2014 2013 2014 2013 2013 

      

Liikevaihto 77,0 91,6 264,0 290,0 387,3 

Liiketoiminnan muut tuotot 0,5 0,2 1,1 3,6 4,1 

Liiketoiminnan kulut -76,4 -88,4 -261,3 -285,7 -379,2 

Poistot   -1,6 -1,8 -5,0 -5,4 -7,1 

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

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta -0,2 1,3 0,4 3,7 6,2 

Liiketulos -11,1 1,0 -11,2 4,3 9,4 

Rahoitustuotot ja -kulut 0,0 1,7 -0,9 0,4 -0,2 

Tulos ennen veroja -11,1 2,7 -12,1 4,7 9,3 

Tuloverot 0,1 -0,3 0,0 0,1 0,0 

Kauden tulos  -11,1 2,5 -12,1 4,9 9,3 

      

Kauden tuloksen jakautuminen      

Emoyhtiön omistajille -10,8 2,9 -11,5 5,6 10,1 

Määräysvallattomille omistajille -0,3 -0,5 -0,6 -0,8 -0,8 

      

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta      

laskettu laimennettu ja laimentamaton      

osakekohtainen tulos, euroa -1,74 0,48 -1,86 0,91 1,63 

      

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA      

milj. euroa      

 7-9/ 7-9/ 1-9/ 1-9/ 1-12/ 

 2014 2014 2014 2013 2013 

      

Kauden tulos -11,1 2,5 -12,1 4,9 9,3 

      

Muut laajan tuloslaskelman erät      

Erät jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:     

Rahavirran suojaukset 0,7 -0,1 0,3 -0,6 0,0 

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

Etuuspohjaisen nettovelan uudelleen määrittäminen     -0,3 

Muuntoerot 0,1 -0,3 0,0 -1,2 -1,4 

Kauden laaja tulos -10,4 2,1 -11,9 3,2 7,6 

      

Kauden laajan tuloksen jakautuminen      

Emoyhtiön omistajille -10,1 2,6 -11,3 4,0 8,4 

Määräysvallattomille omistajille -0,3 -0,5 -0,6 -0,8 -0,8 
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KONSERNIN TASE     

milj. euroa    

 30.9.2014 30.9.2013 31.12.2013 

VARAT    

Pitkäaikaiset varat    

Aineettomat hyödykkeet 8,7 9,6 9,3 

Liikearvo  0,4 9,9 9,7 

Aineelliset hyödykkeet 42,1 46,5 45,8 

Osuudet osakkuusyhtiöissä 33,0 35,0 37,5 

Myytävissä olevat rahoitusvarat 0,1 0,1 0,1 

Saamiset 0,4 0,4 0,4 

Laskennalliset verosaamiset 3,7 3,5 2,5 

Pitkäaikaiset varat yhteensä 88,3 104,8 105,3 

    

Lyhytaikaiset varat    

Vaihto-omaisuus 71,2 61,5 64,0 

Saamiset 36,1 37,1 31,0 

Tuloverosaamiset 0,9 0,8 1,3 

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat  0,1 0,1 

Rahavarat 8,1 2,2 2,8 

Lyhytaikaiset varat yhteensä 116,3 101,7 99,2 

    

Varat yhteensä 204,6 206,5 204,4 

    

    

    

KONSERNIN TASE     

milj. euroa    

 30.9.2014 30.9.2013 31.12.2013 

OMA PÄÄOMA JA VELAT    

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 124,2 137,3 141,7 

Määräysvallattomien omistajien osuudet 1,4 1,9 1,9 

Oma pääoma yhteensä 125,6 139,2 143,6 

    

Pitkäaikaiset velat    

Laskennalliset verovelat 4,5 5,4 5,0 

Pitkäaikaiset rahoitusvelat     3,3 4,7 4,0 

Pitkäaikaiset varaukset 0,6 0,4 0,6 

Muut velat 2,7 2,7 2,8 

Pitkäaikaiset velat yhteensä 11,1 13,2 12,3 

    

Lyhytaikaiset velat    

Lyhytaikaiset rahoitusvelat 23,5 16,4 11,0 

Tuloverovelat 1,0 0,5 0,2 

Ostovelat ja muut velat 42,9 36,9 37,1 

Lyhytaikaiset varaukset 0,5 0,3 0,1 

Lyhytaikaiset velat yhteensä 67,9 54,1 48,5 

    

Velat yhteensä 79,0 67,2 60,8 

    

Oma pääoma ja velat yhteensä 204,6 206,5 204,4 
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KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA    

milj. euroa    

 1-9/ 1-9/ 1-12/ 

 2014 2013 2013 

    

Kauden tulos -12,1 4,9 9,3 

Oikaisut kauden tulokseen 16,1 0,4 0,7 

Käyttöpääoman muutos -6,7 14,6 17,8 

Maksetut korot liiketoiminnasta -1,0 -1,2 -1,7 

Saadut korot liiketoiminnasta 0,1 0,1 0,1 

Maksetut verot liiketoiminnasta -0,5 -2,0 -1,9 

Liiketoiminnan rahavirta -4,0 16,7 24,4 

    

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -1,6 -2,1 -3,0 

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 0,1 0,0 0,0 

Saadut osingot investoinneista 5,0 4,4 4,4 

Investointien rahavirta 3,5 2,3 1,4 

    

Lyhytaikaisten lainojen nostot ja takaisinmaksut 12,7 -15,4 -20,8 

Pitkäaikaisten lainojen nostot ja takaisinmaksut -0,7 -0,9 -1,6 

Rahoitusleasingvelkojen takaisinmaksut -0,1 -0,2 -0,2 

Maksetut osingot -6,2 -5,6 -5,6 

Rahoituksen rahavirta 5,8 -22,1 -28,1 

    

Rahavarojen muutos 5,3 -3,0 -2,4 

Rahavarat kauden alussa 2,8 5,2 5,2 

Rahavarat kauden lopussa 8,1 2,2 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 30.9.       

       

1-9/2014       

milj. euroa A B C D E F 

       

Osakepääoma 12,6     12,6 

Ylikurssirahasto 23,4     23,4 

Arvonmuutosrahasto -0,2    0,3 0,1 

Muut rahastot 7,2     7,2 

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

Muuntoerot -0,3    0,0 -0,3 

Kertyneet voittovarat 100,7 -6,2  0,0 -11,5 83,0 

Emoyhtiön osakkeenomistajille       

kuuluva oma pääoma yhteensä 141,7 -6,2 0,0 0,0 -11,3 124,2 

Määräysvallattomien omistajien osuus 1,9     0,0 -0,6 1,4 

Oma pääoma yhteensä 143,6 -6,2 0,0 0,0 -11,9 125,6 

       

       

       

1-9/2013       

milj. euroa C D E F G H 

       

Osakepääoma 12,6     12,6 

Ylikurssirahasto 23,4     23,4 

Arvonmuutosrahasto -0,2    -0,4 -0,6 

Muut rahastot 7,2     7,2 

Omat osakkeet -1,8     -1,8 

Muuntoerot 1,1    -1,2 -0,1 

Kertyneet voittovarat 96,0 -5,6 0,0 0,4 5,6 96,4 

Emoyhtiön osakkeenomistajille       

kuuluva oma pääoma yhteensä 138,4 -5,6 0,0 0,4 4,0 137,3 

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

Oma pääoma yhteensä 141,2 -5,6 0,0 0,4 3,2 139,2 
 

LAADINTAPERIAATTEET 

 

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) -standardin mukaan noudattaen 
vuositilinpäätöksessä 2013 kerrottuja laatimisperiaatteita. Vuoden 2014 alussa voimaantulleilla 
standardeilla ei ole olennaista vaikutusta osavuosikatsaukseen. 
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SEGMENTTI-INFORMAATIO     

     

A = Ruokaliiketoiminta     

B = Vilja- ja öljykasviliiketoiminta     

C = Muut toiminnot     

D = Yhteensä     

     

Toimintasegmentit 1-9/2014     

milj. euroa     

 A B C D 

     

Segmentin myynti yhteensä 124,7 139,4  264,2 

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

Liikevaihto 124,6 139,4  264,0 

     

Liiketulokseen sisältyvä osuus     

osakkuusyhtiöiden tuloksesta 0,1  0,3 0,4 

Liiketulos -11,7 5,5 -5,0 -11,2 

     

Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen 1,3 0,3 0,1 1,6 

Yritysostot ja muut osakeinvestoinnit     

     

Poistot 4,3 0,5 0,2 5,0 

Arvonalentumiset 10,4   10,4 

     

Keskimääräinen henkilömäärä 633 83 10 726 

          

     

     

Toimintasegmentit 1-9/2013     

milj. euroa     

 A B C D 

     

Segmentin myynti yhteensä 132,5 157,7  290,2 

Segmenttien välinen myynti -0,1 0,0   -0,1 

Liikevaihto 132,3 157,7  290,0 

     

Liiketulokseen sisältyvä osuus     

osakkuusyhtiöiden tuloksesta 0,5  3,3 3,7 

Liiketulos -0,4 3,8 0,9 4,3 

     

Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen 1,3 0,7 0,1 2,1 

Yritysostot ja muut osakeinvestoinnit     

     

Poistot 4,5 0,6 0,2 5,4 

Arvonalentumiset 2,0  0,0 2,0 

     

Keskimääräinen henkilömäärä 692 72 10 774 
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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 
 

 

KONSERNIN TUNNUSLUVUT    

 30.9.2014 30.9.2013 31.12.2013 

    

Oma pääoma/osake, euroa 20,08 22,19 22,90 

    

Omavaraisuusaste, % 61,4 67,4 70,3 

Nettovelkaantumisaste, % 14,8 13,5 8,4 

    

Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, milj. euroa 1,6 2,1 3,0 

Yritysostot ja muut osakeinvestoinnit, milj. euroa    

    

Henkilöstö keskimäärin 726 774 782 

    

Osakkeita keskimäärin, 1 000 kpl 6188 6188 6188 

    

Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty vuositilinpäätöksessä 2013.   
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KONSERNIN VAKUUDET, VASTUUSITOUMUKSET, 
EHDOLLISET VARAT JA MUUT SITOUMUKSET    

milj. euroa    

 30.9.2014 30.9.2013 31.12.2013 

Omien velkojen vakuudeksi annetut    

Kiinteistö- ja yrityskiinnitykset 1,7 2,4 2,4 

Takaukset ja muut vakuudet 9,0 10,2 9,5 

    

Ei purettavissa olevat muut    

vuokrasopimukset, vähimmäisvuokravastuu    

Kiinteistövuokrat 7,8 6,8 6,8 

Muut vuokrat 1,2 0,9 1,0 

    

JOHDANNAISSOPIMUKSET    

Johdannaissopimusten nimellisarvot    

Koronvaihtosopimukset 3,6 4,8 4,2 

Valuuttatermiinisopimukset 8,4 8,6 5,7 

Hyödykejohdannaiset 25,2 21,0 1,7 

    

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 2,6 (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. 

    

RIITA-ASIAT    

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.                                                                                             
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 1,2 miljoonaa euroa vuoden 2012 liiketulokseen sidotun osuuden 
osalta. Vuoden 2013 liiketulokseen sidottu lisäkauppahinnan osuus 2,6 miljoonaa euroa tuloutettiin 
2013 Ruokaliiketoiminta -segmentin liiketulokseen liiketoiminnan muihin tuottoihin.   
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KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET OLENNAISET TAPAHTUMAT 

2.10.2014 Apetit ilmoitti muuttavansa vuoden 2014 tulosohjeistustaan ja alensi arviotaan kuluvan 

vuoden liikevaihdosta sekä liiketuloksesta ilman kertaeriä. 

8.10.2014 Apetit ilmoitti Apetit-konsernin Ruokaliiketoiminta-segmentin kalatuoteryhmän pitkän 

aikavälin kannattavuusohjelman toteutusvaiheen alkamisesta. Kannattavuutta parantavat toimenpiteet 

toteutetaan vaiheittain vuoden 2015 loppuun mennessä. Niiden tavoitteena on pienentää toiminnan 

kustannuksia vuositasolla noin 3 miljoonaa euroa. Osana ohjelman muutosten toteuttamista 

kalatuoteryhmässä Suomessa käynnistettiin YT-neuvottelut, joiden piirissä on yhteensä 121 

työntekijää ja toimihenkilöä kalatuoteryhmän Kuopion, Helsingin, Kustavin ja Turun toimipisteissä. 

Muutosten arvioidaan laskevan tuoteryhmän henkilöstötarvetta yhteensä 10–20 henkilötyövuoden 

verran. 

5.11.2014 Apetit tiedotti tulevan toimitusjohtaja Juha Vanhaisen aloittavan toimitusjohtajana aiemmin 

ilmoitettua ajankohtaa aikaisemmin, 16.3.2015. 

AINEELLISEN KÄYTTÖOMAISUUDEN MUUTOKSET    

milj. euroa    

 30.9.2014 30.9.2013 31.12.2013 

    

Kirjanpitoarvo kauden alussa 45,8 49,8 49,8 

Lisäykset 1,2 1,8 2,3 

Vähennykset -0,1 -0,1 -0,6 

Poistot ja arvonalentumiset -4,8 -4,6 -5,4 

Muut muutokset 0,0 -0,4 -0,3 

Kirjanpitoarvo kauden lopussa 42,1 46,5 45,8 
 
 
LÄHIPIIRITAPAHTUMAT    

milj. euroa    

 1-9/ 1-9/ 1-12/ 

 2014 2013 2013 

    

Myynnit osakkuusyhtiöille 0,4 0,3 1,2 

Ostot osakkuusyhtiöiltä 7,3 7,2 10,1 

    

    

 30.9.2014 30.9.2013 31.12.2013 

    

Myyntisaamiset ja muut saamiset  osakkuusyhtiöiltä 0,6 0,5 0,8 

Ostovelat ja muut velat osakkuusyhtiöille 1,3 1,1 0,8 
 

Espoo, 6. marraskuuta 2014 

APETIT OYJ 

Hallitus 
 


