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Apetit Oyj:n osavuosikatsaus tammi–syyskuulta 2015 

 

Heinä-syyskuu 

 Konsernin liikevaihto laski vertailukaudesta ja oli 75,3 (77,0) miljoonaa euroa. 

 Liiketulos ilman kertaeriä oli 1,5 (1,6) miljoonaa euroa. 

 Raportoitu liiketulos oli -2,8 (-11,1) miljoonaa euroa ja kertaerät -4,3 (-12,7) miljoonaa euroa. 

 Kauden tulos oli -4,0 (-11,1) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos -0,64 (-1,74) euroa. 

 Kauden tulos ilman kertaeriä oli 0,4 (1,0) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos ilman 

kertaeriä oli 0,06 (0,20) euroa. 

Tammi-syyskuu 

 

 Konsernin liikevaihto ylitti vertailukauden ja oli 267,0 (264,0) miljoonaa euroa. 

 Liiketulos ilman kertaeriä laski vertailukaudesta ja oli -1,5 (2,0) miljoonaa euroa. 

 Raportoitu liiketulos oli -5,1 (-11,2) miljoonaa euroa ja kertaerät -3,6 (-13,2) miljoonaa euroa.  

 Kauden tulos oli -6,8 (-12,1) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos -1,05 (-1,86) euroa. 

 Kauden tulos ilman kertaeriä oli -3,2 (0,3) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos ilman 

kertaeriä -0,46 (0,15) euroa. 

Arvio koko vuoden tuloskehityksestä säilyy ennallaan. Konsernin koko vuoden liiketuloksen ilman 

kertaeriä arvioidaan jäävän vertailuvuodesta. Lisäksi vuoden viimeisen neljänneksen liiketuloksen 

ilman kertaeriä arvioidaan olevan vertailukautta matalampi. 

Katsauksen tietoja 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 liikevaihto ja liiketulos ilman kertaeriä laskivat heinä-syyskuussa hieman 

edellisvuodesta. Kannattavuutta tuki vertailukauden tulokseen yltänyt Vilja- ja öljykasviliiketoiminta, 

mutta kokonaisuutena konsernin tulos oli epätyydyttävä. Ruokaliiketoiminnan liiketulos ilman kertaeriä 

oli heinä-syyskuussa alkuvuotta parempi mutta edelleen epätyydyttävällä tasolla. Sokerin matalan 

markkinahinnan johdosta osakkuusyhtiö Sucroksen tulos oli negatiivinen.  

 

Jatkoimme pitkän aikavälin kannattavuusohjelmien toteutusta Ruokaliiketoiminnassa. Olemme 

keskittäneet kalatuoteryhmän toimintaa Kuopioon ja tehneet tuottavuutta parantavia 

tuotantoinvestointeja sekä muutoksia työjärjestelyihin. Tuoretuotteet-tuoteryhmässä on selkiytetty 

Helsingin tuotantolaitoksen tuotantorakennetta merkittävästi. Kannattavuusohjelmien sisältämät 
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toimenpiteet toteutetaan vuoden 2015 loppuun mennessä ja tämän seurauksena tavoitteena on 

saavuttaa vuositason kustannuksissa yhteensä -4,5 miljoonan euron pienennys. 

 

Ruokaliiketoiminnan johtamista on vahvistettu alkusyksystä tukemaan liiketoiminnan uudistamista ja 

kannattavuusohjelmien toimenpiteiden läpivientiä. Ruokaliiketoiminnan johtajana aloitti elokuussa 

vahvan kokemuksen päivittäistavarakaupasta ja liiketoiminnan strategisesta kehittämisestä omaava 

Anu Ora. Lisäksi kalatuoteryhmän ja tuoretuotteet-tuoteryhmän johtotehtävissä on tehty muutoksia, 

joilla pyritään kohdistamaan parhaat kyvyt ja voimat liiketoiminnan kannattavuuden ja uudistumisen 

johtamiseen.  

 

Käynnistimme alkusyksystä Apetit-konsernin uuden strategian suunnittelun. Työ on päässyt täyteen 

vauhtiin ja etenee aikataulussa. Tähtäämme uuden strategian valmistumiseen vuoden 2016 

alkupuolella.” 

 

 

AVAINLUVUT 

Milj. euroa 7-9/2015 7-9/2014 Muutos 1-9/2015 1-9/2014 Muutos 2014 

Liikevaihto 75,3 77,0 -2 % 267,0 264,0 +1% 384,7 

Liiketulos, ilman 

kertaeriä 
1,5 1,6  -1,5 2,0  7,3 

Liiketulos -2,8 -11,1  -5,1 -11,2  -5,9 

Tulos ennen veroja -3,8 -11,1  -6,3 -12,1  -8,1 

Kauden tulos -4,0 -11,1  -6,8 -12,1  -8,7 

Kauden tulos, 
ilman kertaeriä 

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

Osakekohtainen 

tulos, euroa 
-0,64 -1,74  -1,05 -1,86  -1,29 

Osakekohtainen 
tulos, ilman 
kertaeriä, euroa 

0,06 0,20  -0,46 0,15  0,72 

Oma pääoma / 
osake, euroa 

   19,07 20,08  20,70 

Omavaraisuusaste, 
%  

   60,2 61,4  69,7 

Nettovelkaantumis-
aste (gearing), % 

   13,0 14,8  -1,3 

Liiketoiminnan 
rahavirta 

   -8,4 -4,0  18,1 
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LIIKEVAIHTO JA TULOS 

Heinä-syyskuu 

Konsernin liikevaihto laski heinä-syyskuussa 75,3 (77,0) miljoonaan euroon. Konsernin 

liiketoiminnoissa Ruokaliiketoiminnan liikevaihto pysyi ennallaan ja Vilja- ja öljykasviliiketoiminnan laski 

vertailukaudesta.  

Konsernin liiketulos ilman kertaeriä oli 1,5 (1,6) miljoonaa euroa. Liiketulos ilman kertaeriä parani 

Ruokaliiketoiminnassa ja oli Vilja- ja öljykasviliiketoiminnassa vertailukauden tasolla. Muut 

toiminnot -segmentin liiketulos ilman kertaeriä laski. Liiketulokseen sisältyy tulososuuksia 

osakkuusyhtiöistä 0,1 (-0,2) miljoonaa euroa. 

Raportoitu liiketulos oli -2,8 (-11,1) miljoonaa euroa. Kertaerät olivat -4,3 (-12,7) miljoonaa euroa ja ne 

kohdistuivat Ruokaliiketoimintaan. Vertailukauden kertaerät kohdistuivat Ruokaliiketoimintaan ja Muut 

toiminnot-segmenttiin.  

Heinä-syyskuun tulos ennen veroja oli -3,8 (-11,1) miljoonaa euroa. Kauden tulos oli -4,0 (-11,1) 

miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos -0,64 (-1,74) euroa. Ilman kertaeriä kauden tulos oli 0,4 (1,0) 

miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 0,06 (0,20) euroa 

Tammi-syyskuu 

Konsernin liikevaihto ylitti tammi-syyskuussa vertailukauden tason ja oli 267,0 (264,0) miljoonaa euroa. 

Ruokaliiketoiminnan liikevaihto laski vertailukaudesta ja Vilja- ja öljykasviliiketoiminnan liikevaihto nousi 

vertailukaudesta.  

Liiketulos ilman kertaeriä laski vertailukaudesta ja oli -1,5 (2,0) miljoonaa euroa. Liiketulokseen sisältyy 

tulososuuksia osakkuusyhtiöistä -1,0 (0,4) miljoonaa euroa.  

Raportoitu liiketulos oli -5,1 (-11,2) miljoonaa euroa. Katsauskauden kertaerät olivat -3,6 (-13,2) 

miljoonaa euroa ja ne kohdistuvat Ruokaliiketoimintaan. Vertailukauden kertaerät liittyvät 

Ruokaliiketoimintaan ja Muut toiminnot -segmenttiin.  

Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä -1,3 (-0,9) miljoonaa euroa. Rahoitustuotot ja -kulut sisältävät 

ei-kassavirtavaikutteisia arvostuseriä -0,4 (0,1) miljoonaa euroa Maritim Food -konsernille annettujen 

sisäisten lainojen kurssimuutoksista. Rahoituskuluihin sisältyy myös Avena Nordic Grain Oy:n 

henkilöstöomistajille kuuluva osuus Avena Nordic Grain -konsernin tuloksesta -0,6 (-0,7) miljoonaa 

euroa. 

Tammi-syyskuun tulos ennen veroja oli -6,3 (-12,1) miljoonaa euroa. Kauden tulos oli -6,8 (-12,1) 

miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos -1,05 (-1,86) euroa. Ilman kertaeriä kauden tulos oli -3,2 (0,3) 

miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos -0,46 (0,15) euroa. 
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RAHOITUS JA TASE 

Konsernin maksuvalmius säilyi hyvällä tasolla ja konsernin rahoitusasema on vahva. 

Liiketoiminnan rahavirta korkojen ja verojen jälkeen oli tammi-syyskuussa -8,4 (-4,0) miljoonaa euroa. 

Käyttöpääoman muutoksen vaikutus oli -8,2 (-6,7) miljoonaa euroa. Käyttöpääoma nousi Vilja- ja 

öljykasviliiketoiminnassa.  

Investointien nettorahavirta oli -4,1 (3,5) miljoonaa euroa. Rahoituksen rahavirta oli 11,7 (5,8) 

miljoonaa euroa sisältäen lainojen nostoja 16,0 (12,0) miljoonaa euroa ja osingon maksuja   

-4,3 (-6,2) miljoonaa euroa. Rahavarojen muutos oli -0,8 (5,3) miljoonaa euroa. 

Konsernilla oli korollisia velkoja katsauskauden päättyessä 28,3 (26,7) miljoonaa euroa ja likvidejä 

rahavaroja 12,9 (8,1) miljoonaa euroa. Korolliset nettovelat olivat 15,4 (18,6) miljoonaa euroa. 

Konsernin taseen loppusumma oli 196,1 (204,6) miljoonaa euroa. Oman pääoman määrä oli 

katsauskauden päättyessä 118,0 (125,6) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 60,2 (61,4) 

prosenttia. Konsernin maksuvalmiutta turvataan sitovin limiittisopimuksin, joita katsauskauden 

päättyessä oli nostettavissa 40 (25) miljoonaa euroa. Yritystodistuksia oli emittoituna 25,0 (22,0) 

miljoonaa euroa.  

INVESTOINNIT 

Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 7,1 (1,6) miljoonaa euroa. Ruokaliiketoiminnan 

investoinnit olivat 4,5 (1,3) miljoonaa euroa, Vilja- ja öljykasviliiketoiminnan 2,5 (0,3) miljoonaa euroa ja 

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

HENKILÖSTÖ 

 

Tammi-syyskuussa Apetit-konsernin palveluksessa oli keskimäärin 726 (726) henkilöä. 

Ruokaliiketoiminnan keskimääräinen henkilömäärä oli 627 (633), Vilja- ja öljykasviliiketoiminnan 88 

(83) ja muiden toimintojen 11 (10).  

 

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. 
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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 
7-9/ 
2015 

7-9/ 
2014 Muutos 

1-9/ 
2015 

1-9/ 
2014 Muutos 

1-12/ 
2014 

Liikevaihto 40,1 40,2 0 % 122,5 124,7 -2 % 170,8 

Liiketulos, ilman 
kertaeriä 

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

Liiketulos -3,8 -10,2  -8,0 -11,7  -9,7 

 

Heinä-syyskuu 

  

Ruokaliiketoiminnan liikevaihto oli 40,1 (40,2) miljoonaa euroa. Myynti nousi Suomessa 

kalatuoteryhmässä ja oli vertailukauden tasolla pakastetuoteryhmässä ja tuoretuotteet-tuoteryhmässä. 

Pakastetuoteryhmässä myynti vähittäiskauppoihin oli vertailukautta matalammalla tasolla ja nousi 

jonkin verran ammattikeittiöihin ja teollisuudelle. Kalatuoteryhmässä Norjassa myynti kasvoi 

vertailukaudesta. Ruotsissa äyriäisten voimakkaasti nousseet hinnat laskivat toimitusmääriä 

vertailukaudesta. 

 

Päivittäistavarakaupan ja ammattikeittiösektorin vaikea markkinatilanne Suomessa on jatkunut. 

Tilastokeskuksen mukaan päivittäistavarakaupan myynti Suomessa on supistunut tammi-

elokuussa -2,2 prosenttia vuoden 2014 vastaavasta ajanjaksosta. Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRan 

elokuussa julkaistun suhdannebarometrin mukaan suhdannetilanne on jatkunut heikkona koko 

alkuvuoden ja myynnin volyymin ennustetaan vielä laskevan hieman.  

 

Apetit Kotimainen -tuotesarjan myynti heinä-syyskuussa vähittäiskauppa- ja 

ammattikeittiöasiakkuuksissa oli vertailukauden tasolla. Kuluttajat arvostavat edelleen kotimaisia 

tuotteita, mutta samanaikaisesti hinnan merkitys korostuu ostopäätöksenteossa aiempaa selkeämmin.  

Ruokaliiketoiminnan liiketulos ilman kertaeriä nousi vertailukaudesta ja oli 0,5 (0,1) miljoonaa euroa. 

Kalatuoteryhmän ja tuoretuotteet -tuoteryhmän kannattavuus Suomessa oli edelleen epätyydyttävä. 

Kalatuoteryhmän kannattavuus parani sekä Suomessa, Norjassa että Ruotsissa. Tuoretuotteissa 

tuoteryhmän kannattavuus sen sijaan heikkeni toimitusmäärien jäätyä vertailukauden tasosta. 

Pakastetuoteryhmässä kannattavuus oli hyvällä tasolla. Satokausituotannon edellisvuotta 

myöhäisempi aloitus ja edellisvuotta pienempi volyymi vaikuttivat heinä-syyskuun liiketulosta laskevasti 

0,4 miljoonaa euroa, kun kiinteitä kustannuksia on aktivoitunut varastoon vertailukautta vähemmän.   

Osakkuusyhtiö Taimen Oy:n tulososuuden vaikutus liiketulokseen oli 0,4 (-0,2) miljoonaa euroa. 

Valuuttasuojausten käyvän arvon muutoksen vaikutus liiketulokseen oli 0,2 (0,0) miljoonaa euroa.  
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Raportoitu liiketulos oli -3,8 (-10,2) miljoonaa euroa. Kertaerät olivat -4,3 (-10,2) miljoonaa euroa ja ne 

muodostuivat osakkuusyhtiö Taimen Oy:n osakkeiden myyntipäätöksen johdosta kaudelle kirjatusta 

tappiosta. Vertailukauden kertaerät sisälsivät -10,2 miljoonaa euroa Ruokaliiketoimintaan 

arvonalennustestauksen perusteella tehtyä arvonalennusta. 

Tammi-syyskuu 

Ruokaliiketoiminnan liikevaihto laski tammi-syyskuussa vertailukaudesta ja oli 122,5 (124,7) miljoonaa 

euroa. Myynti nousi kalatuoteryhmässä Suomessa ja Norjassa vertailukaudesta. Myynti laski 

kalatuoteryhmässä Ruotsissa ja tuoretuotteet-tuoteryhmässä. 

 

Ruokaliiketoiminnan liiketulos ilman kertaeriä laski vertailukaudesta ja oli -4,4 (-1,5) miljoonaa euroa. 

Osuus osakkuusyhtiö Taimenen tuloksesta oli 0,4 (0,1) miljoonaa euroa. 

 

Raportoitu liiketulos oli -8,0 (-11,7) miljoonaa euroa. Kertaerät olivat -3,6 (-10,2) miljoonaa euroa.  

Ruokaliiketoiminnan henkilöstömäärä oli keskimäärin 627 (633) henkilöä.  

Ruokaliiketoiminnan investoinnit olivat 4,5 (1,3) miljoonaa euroa. Merkittävimmät investoinnit 

kohdistuivat tuotantolaitteistojen ja -tilojen perusparannus- ja kehityshankkeisiin Säkylän kasvis- ja 

ruokapakastetehtaalla sekä Kuopion kalanjalostuslaitoksessa.  

Ruokaliiketoiminnan pitkän aikavälin kannattavuusohjelmat 

Ruokaliiketoiminnan pitkän aikavälin kannattavuusohjelmien toteutusta jatkettiin. Tammi-syyskuussa 

kannattavuusohjelmien toimenpiteiden vaikutus Ruokaliiketoiminnan kustannustasoon oli -1,4 

miljoonaa euroa vertailukauteen verrattuna. Kalatuoteryhmässä toimintaa on keskitetty entistä 

vahvemmin Kuopioon syyskuun alusta alkaen. Tuoretuotteet-tuoteryhmässä on selkiytetty Helsingin 

tuotantolaitoksen tuotantorakennetta merkittävästi. Kannattavuusohjelmien toimenpiteisiin sisältyvät 

merkittävät tuotannonsiirrot on saatu valmiiksi. Ohjelmien toimenpiteiden painopiste on siirtynyt 

tuottavuutta parantavaan prosessitehostukseen. 

Pitkän aikavälin kannattavuusohjelmien toimenpiteet toteutetaan vaiheittain vuoden 2015 loppuun 

mennessä. Ohjelmiin sisältyvien toimenpiteiden toteuttamisen jälkeen tavoitteena on saavuttaa 

vuositason kustannuksissa yhteensä -4,5 miljoonan euron pienennys. Lisäksi toimenpiteiden 

odotetaan lisäävän oleellisesti tuotteiden kilpailukykyä markkinoilla.  

Apetit päätti myydä osuutensa Taimen Oy:ssä  

Apetit kertoi pörssitiedotteella 30.9.2015 päättäneensä myydä osakassopimuksen myötämyyntiehtojen 

mukaisesti oman 23,7 prosentin omistusosuutensa Taimen Oy:ssä. Myynti perustuu Taimen Oy:n 

henkilöomistajien päätökseen myydä oman osuutensa (66,8 prosenttia) uudelle yhtiön ulkopuoliselle 

omistajalle. Myyntipäätöksestä kirjautuvaksi tappioksi täsmentyi 4,3 miljoonaa euroa ja se on kirjattu 

kertaluonteisena eränä kuluvan vuoden kolmannelle neljännekselle Ruokaliiketoiminta-segmentissä. 

Taimenen osakkuusyhtiötuloksen vaikutus heinä-syyskuussa liiketulokseen ilman kertaeriä oli 0,4 

miljoonaa euroa. Yhteensä Taimenen vaikutus heinä-syyskuun raportoituun liiketulokseen oli -3,9 

miljoonaa euroa. Kauppa toteutettiin 14.10.2015. 
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Vilja- ja öljykasviliiketoiminta  

Milj. euroa 
7-9/ 
2015 

7-9/ 
2014 Muutos 

1-9/ 
2015 

1-9/ 
2014 Muutos 

1-12/ 
2014 

Liikevaihto 35,3 36,9 -4 % 144,8 139,4  +4 % 214,2 

Liiketulos, ilman 
kertaeriä 

1,9 1,9  5,6 5,5  7,8 

Liiketulos 1,9 1,9  5,6 5,5  7,8 

 

Heinä-syyskuu 

 

Vilja- ja öljykasviliiketoiminnan heinä-syyskuun liikevaihto oli 35,3 (36,9) miljoonaa euroa. 

Viljakaupassa toimitusmäärät olivat vertailukauden tasolla huolimatta siitä, että uuden sadon tulo 

markkinoille viivästyi epävakaisen kesän johdosta Suomessa. Öljykasvituotteiden myynti oli 

vertailukautta pienempi toimitusten ajoituksista johtuen.  

Liiketulos ilman kertaeriä oli 1,9 (1,9) miljoonaa euroa. Viljakaupan kannattavuus oli vertailukauden 

tasolla ja sitä tuki erityisesti onnistunut kaupankäynti kotimaassa. Öljykasvituotteiden kannattavuus oli 

vertailukauden tasolla.  

Tammi-syyskuu 

Tammi-syyskuun liikevaihto nousi viljakaupan alkuvuoden suurten toimitusmäärien myötä ja oli 144,8 

(139,4) miljoonaa euroa. Öljykasvituotteiden tonnimääräinen myynti tammi-syyskuussa oli 

vertailukauden tasolla.  

Tammi-syyskuun liiketulos ilman kertaeriä oli 5,6 (5,5) miljoonaa euroa. Viljakaupan kasvaneet 

volyymit ja suhteellinen kannattavuus ovat tukeneet tuloksen kehittymistä. Öljykasvituotteiden 

kannattavuus tammi-syyskuussa oli vertailukautta matalampi jääden erityisesti alkuvuonna 

vertailukauden ennätyksellisen hyvästä tasosta.  

Suomessa kevään ja alkukesän epäsuotuisat sääolot ovat vaikuttaneet viljojen satoihin jonkin verran. 

Viljojen puinti on Suomessa saatu päätökseen odotettua suotuisammissa puintisäissä mutta viljojen 

laaduissa on ollut suuria vaihteluita. Myös öljykasvien puinnit on saatu suurimmaksi osaksi tehtyä ja 

uuden sadon vastaanotto tuotantoon on käynnistynyt.  

Coceralin ennusteen mukaan EU:n viljasato on viime vuotta pienempi, noin 307 miljoonaa tonnia. 

Öljykasvien sato on samoin hieman pienempi kuin viime satokaudella, 31,5 miljoonaa tonnia.  

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

Vilja- ja öljykasviliiketoiminnan investoinnit kaudella olivat 2,5 (0,3) miljoonaa euroa ja ne kohdistuivat 

pääosin Inkoon sataman viljavarastokapasiteetin rakentamiseen ja satamainfrastruktuurin 

kehittämiseen sekä Kirkkonummen kasviöljypuristamon korvausinvestointeihin.  
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Muut toiminnot  

 

Milj. euroa 
7-9/ 
2015 

7-9/ 
2014 Muutos 

1-9/ 
2015 

1-9/ 
2014 Muutos 

1-12/ 
2014 

Liikevaihto - -  - -  - 

Liiketulos, ilman 
kertaeriä 

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

Liiketulos -1,0 -2,8  -2,7 -5,0  -4,0 

 

Muut toiminnot -segmentti muodostuu konsernihallinnosta, konsernirakenteen kehittämisestä, osake- 

ja kiinteistöomaisuuden hallinnoinnista, segmenteille kohdistamattomista eristä sekä osakkuusyhtiö 

Sucros Oy:stä. 

 

Heinä-syyskuu 

 

Muut toiminnot -segmentin heinä-syyskuun liiketulos ilman kertaeriä heikkeni vertailukaudesta ja 

oli -1,0 (-0,4) miljoonaa euroa. Osuus osakkuusyhtiö Sucroksen tuloksesta oli -0,3 (0,0) miljoonaa 

euroa. Osakkuusyhtiö Sucroksen tulosta heikensi sokerin matala markkinahintataso. Kertaerät olivat 

0,0 (-2,5) miljoonaa euroa. Vertailukauden kertaerät muodostuivat elokuussa 2014 päättyneen Apetit 

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

sen maksettavaksi määrätyistä asiamieskuluista.  

 

Tammi-syyskuu 

 

Muut toiminnot -segmentin tammi-syyskuun liiketulos ilman kertaeriä heikkeni vertailukaudesta ja 

oli -2,7 (-2,0) miljoonaa euroa. Kaudelle kohdistui 0,7 miljoonan euron myyntivoitto Länsi-Säkylän 

teollisuusalueella sijaitsevan kiinteistön myynnistä. Osuus osakkuusyhtiö Sucroksen tuloksesta oli -1,4 

(0,3) miljoonaa euroa. Osakkuusyhtiö Sucroksen tulosta heikensi matala sokerin markkinahintataso. 

Kertaerät olivat 0,0 (-3,0) miljoonaa euroa. Vertailukauden kertaerät muodostuivat elokuussa 2014 

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

Oyj:n omista ja sen maksettavaksi määrätyistä asiamieskuluista.  

 

Muut toiminnot -segmentin palveluksessa oli 11 (10) henkilöä. 

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

HALLITUKSEN VALTUUTUKSIEN KÄYTTÖ 

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 2.9.2015 yhteensä 1 337 kappaletta yhtiön hallussa olevia 

omia osakkeita. 
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OSAKKEET JA KAUPANKÄYNTI 

Katsauskaudella yhtiön osakkeita vaihdettiin pörssissä 412 238 (510 335) kappaletta, mikä oli 6,5 (8,1) 

prosenttia koko osakemäärästä. Euromääräinen osakevaihto oli 7,1 (9,7) miljoonaa euroa. Osakkeen 

ylin kurssi oli 16,80 (21,63) euroa ja alin kurssi 13,00 (16,28) euroa. Vaihdettujen osakkeiden 

keskihinta oli 14,55 (18,91) euroa. 

Osakekannan markkina-arvo oli katsauskauden päättyessä 85,0 (104,7) miljoonaa euroa.  

OMAT OSAKKEET  

Katsauskauden päättyessä yhtiön hallussa oli omia osakkeita yhteensä 123 655 (128 315) kappaletta 

nimellisarvoltaan yhteensä 0,25 (0,26) miljoonaa euroa. Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 

edustavat 2,0 prosenttia yhtiön osake- ja äänimäärästä. 

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 

kuluttajakysynnässä ja Ruokaliiketoiminnan kannattavuusohjelmien onnistumiseen. 

 

TULOSOHJEISTUS VUODELLE 2015  

 

Konsernin koko vuoden liiketuloksen ilman kertaeriä arvioidaan jäävän vertailuvuodesta.  

Vuoden viimeisen neljänneksen liiketuloksen ilman kertaeriä arvioidaan olevan vertailukautta 

matalampi. 

Sokerimarkkinoiden erittäin haastavan tilanteen johdosta Muut toiminnot -segmenttiin kuuluvan 

osakkuusyhtiö Sucroksen ennakoidaan tekevän kuluvana vuonna tappiollisen tuloksen. Lisäksi 

pienemmäksi jäävän satokausituotannon ennakoidaan vaikuttavan Sucroksen tulokseen loppuvuoden 

aikana negatiivisesti vertailukauteen verrattuna. 

Suomessa elintarvikesektorin markkinatilanteen odotetaan jatkuvan haastavana ja sen arvioidaan 

vaikuttavan kuluvana vuonna Ruokaliiketoiminnan kannattavuuteen alkuvuonna arvioitua enemmän. 

Ruokaliiketoiminnassa pitkän aikavälin kannattavuusohjelmilla tavoitellaan kannattavuuden ja 

kilpailukyvyn paranemista. Kannattavuutta parantavien toimenpiteiden vaikuttavuus kasvaa 

loppuvuonna, mutta samanaikainen haastava markkinatilanne hidastaa kannattavuuden paranemista.  

Vilja- ja öljykasviliiketoiminnan näkymät ovat vakaat. Segmentin vuoden neljännen vuosineljänneksen 

liiketuloksen ilman kertaeriä ennakoidaan kuitenkin jäävän vertailukauden vahvasta tasosta.   

Johtuen kansainvälisten viljamarkkinoiden hintatason vaihteluiden suuresta vaikutuksesta koko 

konsernin liikevaihtoon Apetit ei anna arvioita koko vuoden liikevaihdon kehityksestä. 
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KONSERNIN TULOSLASKELMA        

milj. euroa      

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

 2015 2014 2015 2014 2014 

      

Liikevaihto 75,3 77,0 267,0 264,0 384,7 

Liiketoiminnan muut tuotot 0,4 0,5 1,8 1,1 2,1 

Liiketoiminnan kulut -77,1 -76,4 -268,5 -261,3 -378,0 

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

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

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

Liiketulos -2,8 -11,1 -5,1 -11,2 -5,9 

Rahoitustuotot ja -kulut -0,9 0,0 -1,3 -0,9 -2,2 

Tulos ennen veroja -3,8 -11,1 -6,3 -12,1 -8,1 

Tuloverot -0,2 0,1 -0,5 0,0 -0,7 

Kauden tulos  -4,0 -11,1 -6,8 -12,1 -8,7 

      

Kauden tuloksen jakautuminen      

Emoyhtiön omistajille -4,0 -10,8 -6,5 -11,5 -8,0 

Määräysvallattomille omistajille  -0,3 -0,3 -0,6 -0,7 

      

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta      

laskettu laimennettu ja laimentamaton      

osakekohtainen tulos, euroa -0,64 -1,74 -1,05 -1,86 -1,29 

      

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA      

milj. euroa      

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

 2015 2014 2015 2014 2014 

      

Kauden tulos -4,0 -11,1 -6,8 -12,1 -8,7 

      

Muut laajan tuloslaskelman erät      

Erät jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:     

Rahavirran suojaukset 0,1 0,7 -0,4 0,1 0,5 

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

Muuntoerot 0,0 0,1 0,0 -1,7 -0,1 

Kauden laaja tulos -3,9 -10,4 -7,1 -13,8 -8,5 

      

Kauden laajan tuloksen jakautuminen      

Emoyhtiön omistajille -3,9 -10,1 -6,8 -13,2 -7,7 

Määräysvallattomille omistajille  -0,3 -0,3 -0,6 -0,7 
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KONSERNIN TASE     

milj. euroa    

 30.9.2015 30.9.2014 31.12.2014 

VARAT    

Pitkäaikaiset varat    

Aineettomat hyödykkeet 8,2 8,7 8,4 

Liikearvo  0,4 0,4 0,4 

Aineelliset hyödykkeet 43,5 42,1 41,1 

Osuudet osakkuusyhtiöissä 22,1 33,0 34,9 

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

Saamiset 0,4 0,4 0,4 

Laskennalliset verosaamiset 3,5 3,7 3,1 

Pitkäaikaiset varat yhteensä 78,2 88,3 88,5 

    

Lyhytaikaiset varat    

Vaihto-omaisuus 67,1 71,2 53,8 

Saamiset 34,0 36,1 29,6 

Tuloverosaamiset 0,0 0,9 0,1 

Rahavarat 12,9 8,1 13,7 

Lyhytaikaiset varat yhteensä 114,0 116,3 97,2 

    

Myytävänä oleviksi luokitellut pitkäaikaiset omaisuuserät 3,9   

    

Varat yhteensä 196,1 204,6 185,7 

    

    

KONSERNIN TASE     

milj. euroa    

 30.9.2015 30.9.2014 31.12.2014 

OMA PÄÄOMA JA VELAT    

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 118,0 124,2 128,1 

Määräysvallattomien omistajien osuudet   1,4 1,2 

Oma pääoma yhteensä 118,0 125,6 129,4 

    

Pitkäaikaiset velat    

Laskennalliset verovelat 4,2 4,5 4,7 

Pitkäaikaiset rahoitusvelat     1,9 3,3 2,6 

Pitkäaikaiset varaukset 0,4 0,6 0,4 

Muut velat 0,2 2,7 2,7 

Pitkäaikaiset velat yhteensä 6,6 11,1 10,5 

    

Lyhytaikaiset velat    

Lyhytaikaiset rahoitusvelat 26,4 23,5 9,4 

Tuloverovelat 0,6 1,0 0,6 

Ostovelat ja muut velat 44,0 42,9 35,7 

Lyhytaikaiset varaukset 0,4 0,5 0,1 

Lyhytaikaiset velat yhteensä 71,5 67,9 45,9 

    

Velat yhteensä 78,1 79,0 56,3 

    

Oma pääoma ja velat yhteensä 196,1 204,6 185,7 
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KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA    

milj. euroa    

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

 2015 2014 2014 

    

Kauden tulos -6,8 -12,1 -8,7 

Oikaisut kauden tulokseen 9,6 16,1 18,1 

Käyttöpääoman muutos -8,2 -6,7 9,8 

Maksetut korot liiketoiminnasta -1,6 -1,0 -1,1 

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

Maksetut verot liiketoiminnasta -1,4 -0,5 -0,1 

Liiketoiminnan rahavirta -8,4 -4,0 18,1 

    

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -7,1 -1,6 -2,5 

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

Ostetut osakkuusyhtiöt -0,1 0,0 0,0 

Muiden sijoitusten luovutustulot 0,1   

Saadut osingot investoinneista 1,9 5,0 5,0 

Investointien rahavirta -4,1 3,5 2,6 

    

Lyhytaikaisten lainojen nostot ja takaisinmaksut 16,7 12,7 -2,3 

Pitkäaikaisten lainojen nostot ja takaisinmaksut -0,7 -0,7 -1,4 

Rahoitusleasingvelkojen takaisinmaksut  -0,1 -0,1 

Maksetut osingot -4,3 -6,2 -6,2 

Rahoituksen rahavirta 11,7 5,8 -9,9 

    

Rahavarojen muutos -0,8 5,3 10,8 

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

Rahavarat kauden lopussa 12,9 8,1 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 30.9.       

       

1-9/2015       

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   0,1  -1,7 

Muuntoerot -0,5    0,0 -0,5 

Kertyneet voittovarat 86,8 -4,3 0,9 0,1 -6,5 77,0 

Emoyhtiön osakkeenomistajille       

kuuluva oma pääoma yhteensä 128,1 -4,3 0,9 0,1 -6,8 118,0 

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

Oma pääoma yhteensä 129,4 -4,3  0,1 -7,1 118,0 

       

       

       

       

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 -11,3 124,2 

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

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

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 1-9/2015     

milj. euroa     

 A B C D 

     

Segmentin myynti yhteensä 122,5 144,8  267,3 

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

Liikevaihto 122,4 144,6  267,0 

     

Liiketulokseen sisältyvä osuus     

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

Liiketulos -8,0 5,6 -2,7 -5,1 

     

Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen 4,5 2,5 0,1 7,1 

Yritysostot ja muut osakeinvestoinnit   0,1 0,1 

     

Poistot 3,7 0,5 0,2 4,4 

Arvonalentumiset 0,0   0,0 

     

Keskimääräinen henkilömäärä 627 88 11 726 

          

     

     

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   0,0  

     

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

Arvonalentumiset 10,4   10,4 

     

Keskimääräinen henkilömäärä 633 83 10 726 
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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   0,0 0,0 

     

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

Arvonalentumiset 10,4   10,4 

     

Keskimääräinen henkilömäärä 630 83 10 723 

          

     

     

 

KONSERNIN TUNNUSLUVUT    

 30.9.2015 30.9.2014 31.12.2014 

    

Oma pääoma/osake, euroa 19,07 20,08 20,70 

    

Omavaraisuusaste, % 60,2 61,4 69,7 

Nettovelkaantumisaste, % 13,0 14,8 -1,3 

    

Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, milj. euroa 7,1 1,6 2,5 

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

    

Henkilöstö keskimäärin 726 726 723 

    

Osakkeita keskimäärin, 1 000 kpl 6192 6188 6188 

    

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

milj. euroa    

 30.9.2015 30.9.2014 31.12.2014 

Omien velkojen vakuudeksi annetut    

Kiinteistö- ja yrityskiinnitykset 1,2 1,7 1,5 

Takaukset ja muut vakuudet 10,5 9,0 9,1 

    

Ei purettavissa olevat muut    

vuokrasopimukset, vähimmäisvuokravastuu    

Kiinteistövuokrat 6,3 7,8 6,7 

Muut vuokrat 0,8 1,2 0,9 

    

JOHDANNAISSOPIMUKSET    

Johdannaissopimusten nimellisarvot    

Koronvaihtosopimukset 2,4 3,6 3,0 

Valuuttatermiinisopimukset 10,0 8,4 8,3 

Hyödykejohdannaiset 16,1 25,2 14,7 

    

EHDOLLISET VARAT    

Yhteisellä arvo-osuustilillä olleiden osakkeiden     

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

    

INVESTOINTISITOUMUKSET    

Ruokaliiketoiminta 0,3   

Vilja- ja öljykasviliiketoiminta 0,8   

    

 

AINEELLISEN KÄYTTÖOMAISUUDEN MUUTOKSET    

milj. euroa    

 30.9.2015 30.9.2014 31.12.2014 

    

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

Lisäykset 6,5 1,2 1,9 

Vähennykset -0,2 -0,1 -0,4 

Vähennykset yritysmyyntien kautta -0,2   

Poistot ja arvonalentumiset -3,6 -4,8 -6,0 

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

Kirjanpitoarvo kauden lopussa 43,5 42,1 41,1 
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LÄHIPIIRITAPAHTUMAT    

milj. euroa    

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

 2015 2014 2014 

    

Myynnit osakkuusyhtiöille 0,2 0,4 1,2 

Ostot osakkuusyhtiöiltä 6,7 7,3 10,1 

    

    

 30.9.2015 30.9.2014 31.12.2014 

    

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

Ostovelat ja muut velat osakkuusyhtiöille 0,9 1,3 0,8 
 

 

 

Espoo, 30. lokakuuta 2015 

APETIT OYJ 

Hallitus 
 

 


