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Apetit Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2015 
 

 

Tammi–maaliskuu:  

 

 Konsernin liikevaihto oli 91,5 (88,9) miljoonaa euroa, liikevaihto nousi 3 prosenttia. 

 Liiketulos ilman kertaeriä oli -2,3 (-0,2) miljoonaa euroa ja raportoitu liiketulos oli -2,3 (-0,7) 

miljoonaa euroa. 

 Kauden tulos oli -2,3 (-1,2) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos -0,31 (-0,14) euroa. 

  

 

Tietoja ei ole tilintarkastettu. Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2014 vastaavaan ajanjaksoon ja 

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

 

Tulosohjeistusta vuodelle 2015 on muutettu 18.3.2015 annetulla pörssitiedotteella.  

 

Toimitusjohtaja Juha Vanhainen: 

 

”Liikevaihtomme kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä hieman. Ruokaliiketoiminnan liikevaihto oli 

vertailukauden tasolla ja tyydyttävä elintarvikesektorin haastava markkinatilanne huomioiden. Vilja- ja 

öljykasviliiketoiminnassa liikevaihtomme kasvoi vertailukaudesta aktiivisen viljakaupan johdosta.  

 

Laskimme maaliskuussa odotuksiamme koko vuoden tuloskehityksestä sokerimarkkinoiden ja 

kotimaisen elintarvikesektorin heikentyneisiin lähiajan odotuksiin perustuen. Tammi-maaliskuussa 

liiketulos ilman kertaeriä laski ennakoidusti vertailukaudesta. Kannattavuus Ruokaliiketoiminnan 

kalatuoteryhmässä ja tuoretuotteet-tuoteryhmässä Suomessa oli epätyydyttävä, minkä lisäksi 

sokerimarkkinoiden matala hintataso heikensi osakkuusyhtiö Sucroksen tulosta oleellisesti 

vertailukaudesta.  

 

Käynnistimme tammikuussa investointihankkeen Inkoon viljasataman kehittämiseksi. Investointi 

vahvistaa asemaamme suomalaisen viljelijän kumppanina ja lisää viljanvientikapasiteettiamme 

oleellisesti jo tästä satokaudesta lähtien.  

 

Ruokaliiketoiminnan kala- ja tuoretuotteet-tuoteryhmien pitkän aikavälin kannattavuusohjelmat etenivät 

suunnitellusti. Ohjelmat toteutetaan vaiheittain vuoden 2015 aikana ja niiden tavoitteena on saavuttaa 

vuositason kustannuksissa yhteensä -4,5 miljoonan euron pienennys. Tammi-maaliskuun aikana 

toteutimme tuotantorakenteeseen kohdistuvia muutoksia keskittämällä toimintaa kalatuoteryhmässä 

Kuopioon ja Helsinkiin. Ohjelmien vaikutus Ruokaliiketoiminnan kustannustasoon ensimmäisellä 

vuosineljänneksellä oli -0,4 miljoonaa euroa vertailukauteen verrattuna.  

 

Kuluvan vuoden tärkein päämäärämme Ruokaliiketoiminnassa on saavuttaa pitkän aikavälin 

kannattavuusohjelmiemme tavoitteet sekä vakiinnuttaa liiketoiminnan kannattavuuskehitys positiiviselle 

uralle.” 
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AVAINLUVUT 

Milj. euroa 1-3/2015 1-3/2014 Muutos 2014 

Liikevaihto 91,5 88,9 +3 % 384,7 

Liiketulos, ilman kertaeriä -2,3 -0,2  7,3 

Liiketulos -2,3 -0,7  -5,9 

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

Kauden tulos -2,3 -1,2  -8,7 

Kauden tulos, ilman 
kertaeriä 

-2,3 -0,8  3,7 

Osakekohtainen tulos, euroa -0,31 -0,14  -1,29 

Osakohtainen tulos, ilman 
kertaeriä, euroa 

-0,31 -0,08  0,72 

Oma pääoma / osake, euroa 19,63 21,77  20,70 

Omavaraisuusaste, %  68,0 69,5  69,7 

Liiketoiminnan rahavirta 0,1 6,4  18,1 

 

 

 

LIIKEVAIHTO JA TULOS 

 

Tammi-maaliskuu  

 

Konsernin liikevaihto nousi 91,5 (88,9) miljoonaan euroon. Kasvu tuli Vilja- ja öljykasviliiketoiminnasta.  

Liiketulos ilman kertaeriä oli -2,3 (-0,2) miljoonaa euroa. Liiketulos ilman kertaeriä laski kaikissa 

liiketoimintasegmenteissä vertailukaudesta. Liiketulokseen ilman kertaeriä sisältyy tulososuuksia 

osakkuusyhtiöistä -1,0 (-0,3) miljoonaa euroa. Tulososuuksista -0,3 (-0,1) miljoonaa euroa kohdistuu 

Ruokaliiketoimintaan ja -0,7 (-0,2) miljoonaa euroa Muut toiminnot -segmenttiin. Kertaerät olivat 0,0 

(-0,4) miljoonaa euroa.  

Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä 0,0 (-0,3) miljoonaa euroa. Rahoitustuotot ja -kulut sisälsivät ei-

kassavirtavaikutteisia arvostuseriä 0,3 (0,1) miljoonaa euroa johtuen Maritim Food -konsernille 

annettujen sisäisten lainojen kurssimuutoksista. Rahoituskuluihin sisältyy myös Avena Nordic Grain 

Oy:n henkilöstöomistajille kuuluva osuus Avena Nordic Grain -konsernin tuloksesta -0,2 (-0,3) 

miljoonaa euroa. 

 

Tulos ennen veroja oli -2,3 (-1,0) miljoonaa euroa ja kauden tulosta vastaavat verot 0,0 (-0,2) 

miljoonaa euroa. Kauden tulos oli -2,3 (-1,2) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos -0,31 (-0,14) 

euroa.  

 

 



 

 
Apetit Oyj osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2015  3 
 

 

RAHAVIRRAT, RAHOITUS JA TASE 

 

Konsernin maksuvalmius oli hyvä ja rahoitusasema vahva. 

 

Liiketoiminnan rahavirta korkojen ja verojen jälkeen oli tammi-maaliskuussa 0,1 (6,4) miljoonaa euroa. 

Käyttöpääoman muutoksen vaikutus oli 1,9 (5,8) miljoonaa euroa. 

 

Investointien nettorahavirta oli -1,8 (-0,3) miljoonaa euroa. Rahoituksen rahavirta oli -3,6 (-3,5) 

miljoonaa euroa.  

 

Konsernilla oli kauden päättyessä korollisia velkoja 8,0 (11,4) miljoonaa euroa ja likvidejä rahavaroja 

8,4 (5,5) miljoonaa euroa. Korolliset nettovelat olivat -0,3 (5,9) miljoonaa euroa. Konsernin taseen 

loppusumma oli 180,1 (196,1) miljoonaa euroa. Oman pääoman määrä oli katsauskauden päättyessä 

122,5 (136,4) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 68,0 (69,5) prosenttia ja 

nettovelkaantumisaste -0,3 (4,3) prosenttia. Konsernin maksuvalmiutta turvataan sitovin 

limiittisopimuksin. Kauden päättyessä limiittejä oli kaikkiaan nostettavissa 25 (25) miljoonaa euroa. 

Yritystodistuksia oli emittoituna 4,0 (6,0) miljoonaa euroa. 

INVESTOINNIT 

 

Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 1,9 (0,3) miljoonaa euroa. Ruokaliiketoiminnan 

investoinnit olivat 1,3 (0,2) miljoonaa euroa, Vilja- ja öljykasviliiketoiminnan 0,6 (0,1) miljoonaa euroa ja 

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

 

HENKILÖSTÖ 

 

Tammi-maaliskuussa Apetit-konsernissa työskenteli keskimäärin 695 (746) 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 1-3/2015 1-3/2014 Muutos 2014 

Liikevaihto 41,5 41,6 0 % 170,8 

Liiketulos, ilman 

kertaeriä 
-2,4 -1,5  0,6 

Liiketulos -2,4 -1,5  -9,7 

 

Tammi-maaliskuu 

 

Ruokaliiketoiminnan liikevaihto tammi-maaliskuussa oli vertailukauden tasolla ja oli 41,5 (41,6) 

miljoonaa euroa. Kalatuoteryhmän myynti kasvoi kaikissa toimintamaissa Suomessa, Norjassa ja 

Ruotsissa. Tuoretuotteiden myynti laski henkilöstöravintola- ja ammattikeittiöasiakkuuksissa yleisesti 

pienentyneiden toimitusmäärien johdosta. Pakastetuoteryhmän myynti sekä vähittäiskauppoihin että 

ammattikeittiöihin oli tammi-maaliskuussa vertailukauden tasolla. 

Ruoan hintaa ja kotimaisuutta koskeva keskustelu sekä kauppojen hintakampanjointi oli aktiivista 

alkuvuonna. Kuluttajat arvostavat edelleen kotimaisia elintarvikkeita, mutta myös hinnan merkitys on 

kasvanut ostopäätöksenteossa. Apetit Kotimainen -tuotesarjan myynti vähittäiskauppa- ja 

ammattikeittiöasiakkuuksissa kasvoi pakastetuoteryhmässä 4 prosenttia vertailukaudesta. Uusina 

tuotteina tuotesarjaan esiteltiin alkuvuonna Apetit Kotimainen Herkkusienikeitto ja Apetit Kotimainen 

Laktoositon Kermaperuna. 

Liiketulos ilman kertaeriä oli vertailukautta matalampi ja oli -2,4 (-1,5) miljoonaa euroa. Kaudelle ajoittui 

merkittäviä markkinointi- ja pakkausuudistuskustannuksia liittyen Apetit-brändin ja pakkausten 

pidemmän aikavälin kehittämiseen. Osakkuusyhtiö Taimen Oy:n vaikutus kauden tulokseen oli -0,3  

(-0,1) miljoonaa euroa. Kalatuoteryhmän ja tuoretuotteet-tuoteryhmän kannattavuus oli Suomessa 

epätyydyttävä. Kalatuoteryhmän kannattavuus parani Norjassa, mutta Ruotsissa kannattavuutta rasitti 

edelleen äyriäisten hankintakustannusten voimakas ja edelleen jatkunut nousu ja raaka-aineen 

saatavuusongelmat. Tarvittavia hinnankorotuksia toteutettiin kauden aikana. Voimakkaasti nousseiden 

hintojen ja saatavuusongelmien seurauksena äyriäistuotteiden toimitusmäärät laskivat 

vertailukaudesta. Pakastetuoteryhmässä kannattavuus oli hyvä. 

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

Ruokaliiketoiminnan henkilöstömäärä oli keskimäärin 601 (655) henkilöä. Henkilöstömäärää laski 

satokausituotannon ajoittuminen kokonaisuudessaan vuoden 2014 puolelle sekä kalatuoteryhmässä 

toteutetut toiminalliset ja rakenteelliset muutokset.  

 

Ruokaliiketoiminnan investoinnit olivat 1,3 (0,2) miljoonaa euroa ja ne kohdistuivat pääosin tuotannon 

automatisoinnin lisäämiseen, uusiin tuotantolaitteisiin sekä toiminnanohjausjärjestelmien 

kehittämiseen.  
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Ruokaliiketoiminnan pitkän aikavälin kannattavuusohjelmat  

Pitkän aikavälin kannattavuusohjelmien toteutus jatkui tammi-maaliskuussa suunnitellusti. Kauden 

aikana toimenpiteet kohdistuivat pääosin toimipaikkarakenteen yksinkertaistamiseen. 

Kalatuoteryhmässä Kustavin ja Turun toiminnot suljettiin ja tuotanto siirrettiin Kuopioon ja Helsinkiin. 

Aiemmin tuoretuoteryhmässä on jo toteutettu Jyväskylän toimipisteen sulkeminen kesäkuussa 2014. 

Tammi-maaliskuussa kannattavuusohjelmien toimenpiteiden vaikutus Ruokaliiketoiminnan 

kustannustasoon oli -0,4 miljoonaa euroa vertailuvuoteen verrattuna. 

Ohjelmien toimenpiteet toteutetaan vaiheittain vuoden 2015 loppuun mennessä ja niiden tavoitteena 

on pienentää toiminnan kustannuksia vuositasolla kalatuoteryhmässä ja tuoretuotteet-tuoteryhmässä 

Suomessa yhteensä -4,5 miljoonaa euroa. Lisäksi toimenpiteiden odotetaan lisäävän oleellisesti 

tuoteryhmien kilpailukykyä markkinoilla.  

Kalatuoteryhmän pitkän aikavälin kannattavuusohjelman toimenpiteet sisältävät tuotevalikoiman 

optimointiin, tuotantorakenteen uudelleenarviointiin ja eri paikkakunnilla sijaitsevien tuotantoyksiköiden 

selkeämpään työnjakoon liittyviä muutoksia. Tuoretuotteet -tuoteryhmässä toimenpiteet kohdistuvat 

tuotevalikoiman ja raaka-ainehankinnan optimointiin, operatiivisen tehokkuuden nostamiseen uudelle 

tasolle sekä jakelulogistiikan kehittämiseen.  

 

Vilja- ja öljykasviliiketoiminta  

 

Milj. euroa 1-3/2015 1-3/2014 Muutos 2014 

Liikevaihto 50,0 47,4 +6 %  214,2 

Liiketulos, ilman 

kertaeriä 
1,6 2,3  7,8 

Liiketulos 1,6 2,3  7,8 

 

Tammi-maaliskuu  

 

Vilja- ja öljykasviliiketoiminnan liikevaihto nousi tammi-maaliskuussa vertailukaudesta ja oli 50,0 (47,4) 

miljoonaa euroa. Liikevaihto sekä tonnimääräiset toimitusmäärät nousivat sekä viljakaupassa että 

öljykasvituotteissa vertailukaudesta. Sekä pakkaamattomien että pakattujen kasviöljytuotteiden myynti 

kasvoi vertailukaudesta.  

Tammi-maaliskuun liiketulos ilman kertaeriä oli 1,6 (2,3) miljoonaa euroa. Vertailukauden liiketulos 

ilman kertaeriä sisälsi energiaverojen palautusta ja lisäeläkevakuutuksien maksupalautusta yhteensä 

0,4 miljoonaa euroa. Viljakaupassa kannattavuus parani vertailukaudesta kasvaneen volyymin 

ansiosta. Kasviöljytuotteissa kannattavuus jäi vertailukauden erinomaisesta tasosta.  

Vilja- ja öljykasviliiketoiminnan palveluksessa oli keskimäärin 83 (80) henkilöä.  

Tilikauden investoinnit 0,6 (0,1) miljoonaa euroa kohdistuivat pääosin Inkoon sataman 

viljavarastokapasiteetin rakentamiseen ja satamainfrastruktuurin kehittämiseen. 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. 

Apetit tiedotti investointihankkeen käynnistämisestä pörssitiedotteella 13.1.2015. 
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Euroopan viljakauppiaiden yhdistyksen Coceralin arvion mukaan EU:n viljantuotannon odotetaan 

pienenevän 6,5 prosenttia 302,5 miljoonaan tonniin, mutta noin 40 miljoonan tonnin suuruisiksi 

arvioidut loppuvarastot nostaisivat markkinoille tulevan viljamäärän lähes päättymässä olevan 

satokauden tasolle.  

 

Muut toiminnot  

 

Milj. euroa 1-3/2015 1-3/2014 Muutos 2014 

Liikevaihto - -  - 

Liiketulos, ilman 

kertaeriä 
-1,4 -1,0  -1,1 

Liiketulos -1,4 -1,5  -4,0 

 

Muut toiminnot -segmentti muodostuu konsernihallinnosta, segmenteille kohdistamattomista eristä 

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

 

Tammi-maaliskuu 

 

Segmentin tammi-maaliskuun liiketulos ilman kertaeriä laski vertailukaudesta ja oli -1,4 (-1,0) miljoonaa 

euroa. Osuus osakkuusyhtiö Sucroksen tuloksesta oli -0,7 (-0,2) miljoonaa euroa. Osakkuusyhtiö 

Sucroksen tulosta heikensi vertailukaudesta sokerin erittäin vaikea markkinatilanne ja voimakkaasti 

laskenut markkinahintataso. Kertaerät olivat 0,0 (-0,4) miljoonaa euroa.  

 

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

Segmentin käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 0,0 (0,0) 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 3.6.2014 yhteensä 797 kappaletta, 3.9.2014 yhteensä 888 

kappaletta, 2.12.2014 yhteensä 1 037 kappaletta ja 3.3.2015 yhteensä 991 kappaletta yhtiön hallussa 

olevia omia osakkeita. Luovutuksista kerrottiin pörssitiedotteilla 3.6.2014, 3.9.2014, 2.12.2014 ja 

3.3.2015. 

 

KATSAUSKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT 

Apetit Oyj ilmoitti 9.4.2015 julkaistulla pörssitiedotteella hankkivansa Taimen Oy:ltä takaisin sen 

omistusosuuden Apetit Kala Oy:ssä. Osapuolet sopivat vuonna 2010 toteutetun Apetit Kala Oy:n ja 

Taimen Oy:n välisen yritysjärjestelyn ja sen sisältämän ristiinomistuksen purkamisesta. Kauppa 

toteutetaan omistusosuuksien muutoksen muodossa eikä siinä suoriteta käteisvastiketta. Sopimuksen 

myötä Taimenen 30 prosentin omistus Apetit Kalassa lakkaa ja Apetit Kalan 30 prosentin omistus 

Taimenessa pienenee noin 23,7 prosenttiin. Apetit Oyj ilmoitti 29.4.2015 julkaistulla pörssitiedotteella 

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) hyväksyneen kaupan. Kauppa on tarkoitus toteuttaa kevään 2015 

kuluessa. 
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OMAT OSAKKEET 

Tilikauden päättyessä yhtiön hallussa oli aikaisempina vuosina hankittuja omia osakkeita yhteensä  

126 287 kappaletta. Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet edustavat 2,0 prosenttia yhtiön osake- ja 

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

 

OSAKEVAIHTO 

 

Yhtiön osakkeita vaihdettiin pörssissä katsauskauden aikana 163 488 (220 439) kappaletta, mikä oli 

2,6 (3,5) prosenttia koko osakemäärästä. Osakkeen ylin kurssi oli 16,48 (21,63) euroa ja alin 13,93 

(18,50) euroa. Vaihdettujen osakkeiden keskihinta oli 15,09 (20,08) euroa. Kauden osakevaihto oli 2,5 

(4,4) miljoonaa euroa. Katsauskauden päätöskurssi oli 14,07 (19,70) euroa ja koko osakekannan 

markkina-arvo 88,9 (124,4) miljoonaa euroa. 

 

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 

 

Apetit Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Säkylässä 25.3.2015. Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön 

tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen ja hallintoneuvoston 

jäsenille sekä toimitusjohtajille tilikaudelta 2014. 

 

Osingonjako 

 

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti jakaa osinkoa 0,70 euroa osakkeelta. Osinko 

maksettiin 8.4.2015.  

 

Osakeanti- ja omien osakkeiden luovutusvaltuudet  

 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista, joka sisältää oikeuden antaa uusia tai 

luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutus käsittää enintään 761 757 osaketta, joista 

uusia osakkeita voi olla enintään 635 470 kappaletta ja yhtiön hallussa olevia omia osakkeita 126 287 

kappaletta. 

 

Uuden osakkeen merkintähinta on vähintään osakkeen nimellisarvo eli kaksi (2) euroa. Oman 

osakkeen luovutushinta on vähintään sen luovutushetken mukainen käypä arvo, joka määräytyy 

NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä määräytyvän 

kaupankäyntikurssin perusteella. Hallituksella on oikeus antaa osakkeita myös muuta kuin 

rahavastiketta vastaan. Osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamisessa osakkeita voidaan 

antaa myös vastikkeetta. 

 

Valtuutus käsittää oikeuden poiketa osakkeenomistajien etuoikeudesta (suunnattu osakeanti), jos 

siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, 

yrityskaupan ja muiden järjestelyjen rahoittaminen ja toteuttaminen tai osakepohjaisen kannustin- tai 

palkkiojärjestelmän toteuttaminen. 

 

Valtuutus on voimassa vuoden 2018 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Valtuutus kumoaa 

aikaisemman 28.3.2012 annetun osakeantivaltuutuksen ja samana päivänä annetun valtuutuksen 

omien osakkeiden luovuttamiseen. 
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Hallintoneuvoston ja hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan jäsenten sekä tilintarkastajien valinta sekä 

palkkioista päättäminen  

 

Hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi vahvistettiin 18 yhtiökokouksen nimeämää jäsentä. 

Hallintoneuvoston erovuoroisten jäsenten tilalle valittiin seitsemän henkilöä. Harri Eela, Laura 

Hämäläinen, Ilkka Markkula, Jari Nevavuori ja Markku Pärssinen valittiin uudelleen. Uusina jäseninä 

hallintoneuvostoon valittiin Aki Kaivola ja Johanna Takanen. 

 

Hallintoneuvoston hallituksen henkilövalintoja valmistelevan nimitysvaliokunnan jäseniksi valittiin 

Jorma Takanen ja Sauli Lähteenmäki. Lisäksi nimitysvaliokuntaan kuuluvat hallintoneuvoston 

puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä hallituksen puheenjohtaja. 

 

Yhtiön tilintarkastajiksi vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka valittiin Pasi 

Karppinen, KHT ja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy vastuullisena tilintarkastajana Jari 

Viljanen, KHT. 

 

Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 1 000 euron ja 

varapuheenjohtajalle 665 euron kuukausipalkkio. Kokouspalkkiona hallintoneuvoston jäsenille ja 

hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan jäsenille päätettiin maksaa 300 euroa. Matkakustannukset 

korvataan Apetit Oyj:n matkustussäännön mukaan. Tilintarkastajille päätettiin maksaa palkkio yhtiön 

hyväksymän laskun mukaan. 

HALLINTONEUVOSTON JÄRJESTÄYTYMINEN JA HALLITUKSEN VALINTA  

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.  

TOIMITUSJOHTAJA 

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

saakka toimi yhtiön hallituksen varapuheenjohtaja 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 sekä 

Ruokaliiketoiminnan kannattavuusohjelmien onnistumiseen.  
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TULOSOHJEISTUS VUODELLE 2015 

Konsernin koko vuoden liiketuloksen ilman kertaeriä arvioidaan jäävän vertailuvuodesta. 

Sokerimarkkinoiden erittäin haastavan tilanteen johdosta Muut toiminnot -segmenttiin kuuluvan 

osakkuusyhtiö Sucroksen ennakoidaan tekevän kuluvana vuonna tappiollisen tuloksen. 

Suomessa elintarvikesektorin markkinatilanteen arvioidaan jatkuvan haastavana. 

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. 

Johtuen kansainvälisten viljamarkkinoiden hintatason vaihteluiden suuresta vaikutuksesta koko 

konsernin liikevaihtoon Apetit ei anna arvioita koko vuoden liikevaihdon kehityksestä. 

TALOUDELLISTEN KATSAUSTEN JULKAISUAJANKOHDAT  

 

Vuoden 2015 aikana julkaistaan seuraavat osavuosikatsaukset: tammi-kesäkuu 12.8.2015 klo 8.30 ja 

tammi-syyskuu 30.10.2015 klo 8.30. 

 

  



 

 
Apetit Oyj osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2015  10 
 

KONSERNIN TULOSLASKELMA    

milj. euroa    

 1-3/ 1-3/ 1-12/ 

 2015 2014 2014 

    

Liikevaihto 91,5 88,9 384,7 

Liiketoiminnan muut tuotot 0,0 0,2 2,1 

Liiketoiminnan kulut -91,3 -87,8 -378,0 

Poistot  -1,4 -1,8 -6,4 

Arvonalentumiset 0,0 0,0 -10,4 

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta -1,0 -0,3 2,2 

Liiketulos -2,3 -0,7 -5,9 

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

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

Tuloverot 0,0 -0,2 -0,7 

Kauden tulos  -2,3 -1,2 -8,7 

    

Kauden tuloksen jakautuminen    

Emoyhtiön omistajille -1,9 -0,9 -8,0 

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

    

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta    

laskettu laimennettu ja laimentamaton    

osakekohtainen tulos, euroa -0,31 -0,14 -1,29 

    

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA    

milj. euroa    

 1-3/ 1-3/ 1-12/ 

 2015 2014 2014 

    

Kauden tulos -2,3 -1,2 -8,7 

    

Muut laajan tuloslaskelman erät    

Erät jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:    

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

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

Muuntoerot 0,1 0,0 -0,1 

Kauden laaja tulos -2,5 -1,1 -8,5 

    

Kauden laajan tuloksen jakautuminen    

Emoyhtiön omistajille -2,2 -0,8 -7,7 

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

milj. euroa    

 31.3.2015 31.3.2014 31.12.2014 

VARAT    

Pitkäaikaiset varat    

Aineettomat hyödykkeet 8,5 9,0 8,4 

Liikearvo  0,4 9,7 0,4 

Aineelliset hyödykkeet 41,6 44,6 41,1 

Osuudet osakkuusyhtiöissä 33,9 37,3 34,9 

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

Saamiset 0,4 0,4 0,4 

Laskennalliset verosaamiset 3,5 2,9 3,1 

Pitkäaikaiset varat yhteensä 88,5 104,0 88,5 

    

Lyhytaikaiset varat    

Vaihto-omaisuus 49,6 54,9 53,8 

Saamiset 33,6 30,3 29,6 

Tuloverosaamiset 0,1 1,4 0,1 

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat  0,1  

Rahavarat 8,4 5,5 13,7 

Lyhytaikaiset varat yhteensä 91,6 92,1 97,2 

    

Varat yhteensä 180,1 196,1 185,7 

    

    

    

KONSERNIN TASE     

milj. euroa    

 31.3.2015 31.3.2014 31.12.2014 

OMA PÄÄOMA JA VELAT    

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 121,6 134,7 128,1 

Määräysvallattomien omistajien osuudet 0,9 1,6 1,2 

Oma pääoma yhteensä 122,5 136,4 129,4 

    

Pitkäaikaiset velat    

Laskennalliset verovelat 4,4 4,8 4,7 

Pitkäaikaiset rahoitusvelat     2,6 4,0 2,6 

Pitkäaikaiset varaukset 0,4 0,6 0,4 

Muut velat 2,8 2,8 2,7 

Pitkäaikaiset velat yhteensä 10,1 12,1 10,5 

    

Lyhytaikaiset velat    

Lyhytaikaiset rahoitusvelat 5,4 7,5 9,4 

Tuloverovelat 1,1 0,7 0,6 

Ostovelat ja muut velat 40,7 39,1 35,7 

Lyhytaikaiset varaukset 0,3 0,4 0,1 

Lyhytaikaiset velat yhteensä 47,5 47,6 45,9 

    

Velat yhteensä 57,6 59,8 56,3 

    

Oma pääoma ja velat yhteensä 180,1 196,1 185,7 
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KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA    

milj. euroa    

 1-3/ 1-3/ 1-12/ 

 2015 2014 2014 

    

Kauden tulos -2,3 -1,2 -8,7 

Oikaisut kauden tulokseen 2,2 2,7 18,1 

Käyttöpääoman muutos 1,9 5,8 9,8 

Maksetut korot liiketoiminnasta -1,4 -0,7 -1,1 

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

Maksetut verot liiketoiminnasta -0,4 -0,4 -0,1 

Liiketoiminnan rahavirta 0,1 6,4 18,1 

    

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -1,9 -0,3 -2,5 

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot   0,1 

Muiden sijoitusten luovutustulot 0,1   

Saadut osingot investoinneista     5,0 

Investointien rahavirta -1,8 -0,3 2,6 

    

Lyhytaikaisten lainojen nostot ja takaisinmaksut -3,6 -3,4 -2,3 

Pitkäaikaisten lainojen nostot ja takaisinmaksut 0,0 0,0 -1,4 

Rahoitusleasingvelkojen takaisinmaksut  -0,1 -0,1 

Maksetut osingot     -6,2 

Rahoituksen rahavirta -3,6 -3,5 -9,9 

    

Rahavarojen muutos -5,3 2,6 10,8 

Rahavarat kauden alussa 13,7 2,8 2,8 

Rahavarat kauden lopussa 8,4 5,5 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 31.3.       

       

1-3/2015       

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 -1,7   0,0  -1,7 

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

Kertyneet voittovarat 86,8 -4,3   -0,1 -1,9 80,5 

Emoyhtiön osakkeenomistajille       

kuuluva oma pääoma yhteensä 128,1 -4,3 0,0 -0,1 -2,2 121,6 

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

Oma pääoma yhteensä 129,4 -4,3 0,0 -0,1 -2,5 122,5 

       

       

       

       

1-3/2014       

milj. euroa C D E F G H 

       

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 -0,3    0,0 -0,3 

Kertyneet voittovarat 100,7 -6,2 0,0 0,0 -0,9 93,6 

Emoyhtiön osakkeenomistajille       

kuuluva oma pääoma yhteensä 141,7 -6,2 0,0 0,0 -0,8 134,7 

Määräysvallattomien omistajien osuus 1,9   0,0   -0,3 1,6 

Oma pääoma yhteensä 143,6 -6,2 0,0 0,0 -1,1 136,4 
 

LAADINTAPERIAATTEET 

 

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) –standardin mukaan noudattaen 
vuositilinpäätöksessä 2014 kerrottuja laatimisperiaatteita. Vuoden 2015 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 1-3/2015     

milj. euroa     

 A B C D 

     

Segmentin myynti yhteensä 41,5 50,0  91,6 

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

Liikevaihto 41,5 50,0  91,5 

     

Liiketulokseen sisältyvä osuus     

osakkuusyhtiöiden tuloksesta -0,3  -0,7 -1,0 

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

     

Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen 1,3 0,6 0,0 1,9 

Yritysostot ja muut osakeinvestoinnit     

     

Poistot -1,2 -0,2 -0,1 -1,4 

Arvonalentumiset 0,0   0,0 

     

Keskimääräinen henkilömäärä 601 84 10 695 

          

     

     

Toimintasegmentit 1-3/2014     

milj. euroa     

 A B C D 

     

Segmentin myynti yhteensä 41,6 47,4  88,9 

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

Liikevaihto 41,5 47,4  88,9 

     

Liiketulokseen sisältyvä osuus     

osakkuusyhtiöiden tuloksesta -0,1  -0,2 -0,3 

Liiketulos -1,5 2,3 -1,5 -0,7 

     

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

Yritysostot ja muut osakeinvestoinnit     

     

Poistot 1,5 0,2 0,1 1,8 

Arvonalentumiset 0,0   0,0 

     

Keskimääräinen henkilömäärä 655 80 10 746 
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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 

          

 

 

KONSERNIN TUNNUSLUVUT    

 31.3.2015 31.3.2014 31.12.2014 

    

Oma pääoma/osake, euroa 19,63 21,77 20,70 

    

Omavaraisuusaste, % 68,0 69,5 69,7 

Nettovelkaantumisaste, % -0,3 4,3 -1,3 

    

Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, milj. euroa 1,9 0,3 2,5 

Yritysostot ja muut osakeinvestoinnit, milj. euroa    

    

Henkilöstö keskimäärin 695 746 723 

    

Osakkeita keskimäärin, 1 000 kpl 6191 6188 6188 

    

Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty vuositilinpäätöksessä 
2014.    
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KONSERNIN VAKUUDET, VASTUUSITOUMUKSET, 
EHDOLLISET VARAT JA MUUT SITOUMUKSET    

milj. euroa    

 31.3.2015 31.3.2014 31.12.2014 

Omien velkojen vakuudeksi annetut    

Kiinteistö- ja yrityskiinnitykset 1,4 2,6 1,5 

Takaukset ja muut vakuudet 10,6 9,1 9,1 

    

Ei purettavissa olevat muut    

vuokrasopimukset, vähimmäisvuokravastuu    

Kiinteistövuokrat 6,1 8,0 6,7 

Muut vuokrat 0,7 1,0 0,9 

    

JOHDANNAISSOPIMUKSET    

Johdannaissopimusten nimellisarvot    

Koronvaihtosopimukset 3,0 4,2 3,0 

Valuuttatermiinisopimukset 4,5 5,1 8,3 

Hyödykejohdannaiset 10,5 7,3 14,7 

    

EHDOLLISET VARAT    

Yhteisellä arvo-osuustilillä olleiden osakkeiden     

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

    

INVESTOINTISITOUMUKSET    

 
Ruokaliiketoiminta 1,3   

Vilja- ja öljykasviliiketoiminta 0,6   

    

    

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.  

    

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET OLENNAISET TAPAHTUMAT 

 
Apetit Oyj ilmoitti 9.4.2015 julkaistulla pörssitiedotteella hankkivansa Taimen Oy:ltä takaisin 
sen omistusosuuden Apetit Kala Oy:ssä. Osapuolet sopivat vuonna 2010 toteutetun Apetit 
Kala Oy:n ja Taimen Oy:n välisen yritysjärjestelyn ja sen sisältämän ristiinomistuksen 
purkamisesta. Kauppa toteutetaan omistusosuuksien muutoksen muodossa eikä siinä 
suoriteta käteisvastiketta. Sopimuksen myötä Taimenen 30 prosentin omistus Apetit Kalassa 
lakkaa ja Apetit Kalan 30 prosentin omistus Taimenessa pienenee noin 23,7 prosenttiin. 
Apetit Oyj ilmoitti 29.4.2015 julkaistulla pörssitiedotteella Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) 
hyväksyneen kaupan. Kauppa on tarkoitus toteuttaa kevään 2015 kuluessa. 
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AINEELLISEN KÄYTTÖOMAISUUDEN MUUTOKSET    

milj. euroa    

 31.3.2015 31.3.2014 31.12.2014 

    

Kirjanpitoarvo kauden alussa 41,1 45,8 45,8 

Lisäykset 1,6 0,2 1,9 

Vähennykset 0,0  -0,4 

Poistot ja arvonalentumiset -1,2 -1,4 -6,0 

Muut muutokset 0,1 0,0 -0,2 

Kirjanpitoarvo kauden lopussa 41,6 44,6 41,1 
 

 

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT    

milj. euroa    

 1-3/ 1-3/ 1-12/ 

 2015 2014 2014 

    

Myynnit osakkuusyhtiöille 0,1 0,1 1,2 

Ostot osakkuusyhtiöiltä 2,4 2,5 10,1 

    

    

 31.3.2015 31.3.2014 31.12.2014 

    

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

Ostovelat ja muut velat osakkuusyhtiöille 1,0 0,7 0,8 

    
 

 

 

 

 

 

Espoo, 5. toukokuuta 2015 

APETIT OYJ 

Hallitus 
 

 

 


