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Apetit Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2020

Apetitilla positiivinen tuloskäänne kaikkien
liiketoimintojen parantaessa kannattavuuttaan
Huhti-kesäkuu 2020, jatkuvat toiminnot*

· Liikevaihto oli 73,7 (64,5) miljoonaa euroa
· Käyttökate (EBITDA) oli 1,6 (-2,5) miljoonaa euroa
· Liiketulos oli 0,1 (-3,9) miljoonaa euroa

Tammi-kesäkuu 2020, jatkuvat toiminnot*
· Liikevaihto oli 138,8 (135,5) miljoonaa euroa
· Käyttökate (EBITDA) oli 3,3 (-1,3) miljoonaa euroa
· Liiketulos oli 0,3  (-3,9) miljoonaa euroa

*) Apetitin jatkuvat toiminnot ovat Ruokaratkaisut, sisältäen pakastetuoteryhmän, Öljykasvituotteet
sekä Viljakauppa. Kolmen raportoitavan segmentin (Ruokaratkaisut, Öljykasvituotteet, Viljakauppa)
lisäksi raportoidaan segmentteihin kuulumattomina muina toimintoina Konsernitoiminnot, joka sisältää
konsernihallinnon, strategisten hankkeiden sekä pörssilistaukseen liittyvät kulut.

Yllä mainitut raportointiperiaatteet ovat voimassa vuoden 2020 ensimmäisen vuosipuoliskon
raportoinnista lukien. Apetitin uuden raportointimallin mukaiset vertailuluvut vuodelta 2019 sekä
vuoden 2020 ensimmäiseltä vuosineljännekseltä on julkaistu 12.6.2020. Samalla Apetit on luopunut
operatiivisten kannattavuutta kuvaavien vaihtoehtoisten tunnuslukujen käytöstä.

Tietoja ei ole tilintarkastettu. Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon ja
vertailukaudella tarkoitetaan edellisen vuoden vastaavaa ajanjaksoa, ellei toisin ole mainittu.
Vertailuluvut on oikaistu vastaamaan vuoden 2020 jatkuvia toimintoja pois lukien palveluliiketoiminta,
joka sisältyy vuoden 2019 vuosipuoliskon vertailulukuihin. Palveluliiketoiminnasta luovuttiin asteittain
huhtikuun 2019 loppuun mennessä.

Kauden keskeisiä tapahtumia:

· Apetit julkisti strategiansa ja taloudelliset tavoitteensa kaudelle 2020–2022 toukokuussa:
Uudistetun strategian keskiössä ainutlaatuisen arvoketjun edelleen vahvistaminen.

Tulosohjeistus vuodelle 2020 ennallaan:

Koko vuoden jatkuvien toimintojen liiketuloksen arvioidaan paranevan vertailuvuodesta (vuonna 2019:
-4,8 miljoonaa euroa) ja olevan voitollinen.

Apetit Oyj:n luopuessa operatiivisten kannattavuutta kuvaavien vaihtoehtoisten tunnuslukujen käytöstä
myös tulosohjeistus on muutettu vastaamaan nykyisiä raportointiperiaatteita.
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Toimitusjohtaja Esa Mäki:

”Onnistuimme positiivisessa tuloskäänteessä kaikkien liiketoimintojen parantaessa kannattavuuttaan
vuoden toisella neljänneksellä: edelliseen vuoteen verrattuna jatkuvien liiketoimintojen liiketulos parani
4 miljoonaa euroa. Viljakaupassa voitollinen neljännes on viimeksi saavutettu vuonna 2017. Konsernin
positiivinen tuloskehitys perustui ennen kaikkea kaupallisiin onnistumisiin niin kotimaassa kuin
viennissäkin, tuotannon joustavaan sopeuttamiseen poikkeusoloissa, kaupankäynnin kyvykkyyden
palautumiseen viljakaupassa sekä toiminnan tehostamiseen kaikessa tekemisessä.

Covid-19-pandemian vaikutukset eri liiketoiminnoille ovat vaihtelevia. Ruokaratkaisuissa myynti
vähittäiskaupassa säilyi korkealla tasolla myös toisella neljänneksellä, vaikka kysyntäpiikki tasaantuikin
poikkeusolojen alkutasosta. Food service -myynti palautui osittain alkukesän aikana, jääden kuitenkin
merkittävästi vertailukaudesta. Myynnin rakenteen äkillinen muutos aiheutti ylimääräisiä kustannuksia
tuotannossa. Öljykasvituotteissa kasviöljyjen kysyntä kasvoi erityisesti vähittäiskaupassa.
Viljakaupassa pandemian vaikutukset ovat olleet vähäisiä lukuun ottamatta normaalia hieman
voimakkaampaa markkinavaihtelua.

Covid-19-pandemia on edellyttänyt ylimääräisiä ponnisteluja ruokaketjun jokaisessa vaiheessa, mutta
suomalainen ruoantuotanto on osoittanut toimivuutensa myös poikkeusoloissa. Tämän seurauksena
kotimaisen ruoan näkyvyys ja arvostus on lisääntynyt silminnähtävästi. Tässä yhteydessä kiitos
joustavuudesta ja kyvykkyydestä toimia myös haastavissa olosuhteissa kuuluu sekä sidosryhmillemme
että Apetitin henkilöstölle.

Viljelykausi käynnistyi hitaasti kevään kylmän sään pitkittäessä kylvöjä ja kasvukauden alkua.
Kesäkuun helteet ja kuivuus toivat mukanaan omat haasteensa erityisesti herneelle. Herneen
aikaisimmat lajikkeet kärsivätkin kuumasta ja kuivasta säästä, ja herneen kokonaissato tuleekin
jäämään tavoitteista. Yleisesti avomaan kasvisten sadosta odotetaan kohtalaista. Öljykasvien viljelyala
jäi ennätysalhaiseksi ja kotimaisesta öljykasvisadosta odotetaan huonointa vuosikymmeniin. Kotimaan
viljasato on kokonaisuudessaan jäämässä selvästi edellisvuotta heikommaksi. Baltian satonäkymät
sekä viljoissa että öljykasveissa ovat hyvät.

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) on antanut uuselintarvikeluvan myöntämistä
puoltavan lausunnon rypsi-ingredientille heinäkuun lopussa. Tätä voidaan pitää erävoittona tässä
pitkässä prosessissa, jota täysin uuden elintarvikekelpoisen tuotteen kehittäminen edellyttää.
Lopullinen ratkaisu uuselintarvikeluvan saamisesta on odotettavissa viimeistään vuoden 2021 alussa.

Apetit julkaisi toukokuussa uuden strategian kaudelle 2020–2022. Sen viisi painopistealuetta ovat
Ydintoiminnot kuntoon, Vahva jalansija Ruotsiin, Kasvua kasvipohjaisista lisäarvotuotteista,
Viljelijäkumppanuuksien kehittäminen ja Vastuullisia tekoja.

Painopistealueidensa mukaisesti Apetit keskittyy parantamaan suorituskykyään kaikissa
toiminnoissaan, vahvistamaan markkina-asemaansa Ruotsissa erityisesti ruoassa, kasvamaan uusien
kasvipohjaisten lisäarvotuotteiden kautta, kehittämään ja syventämään viljelijäkumppanuuksia kaikissa
liiketoiminnoissa sekä jatkuvasti parantamaan toimintansa vastuullisuutta käytännön tekojen kautta.

Saavutettu kannattavuuskäänne antaa hyvät lähtökohdat uuden strategian toteuttamiselle ja siinä
määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiselle. Visiomme mukaisesti tavoitteena on luoda Apetitista
menestyvä kasvipohjaisiin tuotteisiin keskittyvä suomalainen yhtiö.”
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AVAINLUVUT

Milj. euroa 4-6
2020

4-6
2019 Muutos 1-6

2020
1-6

2019 Muutos 2019

Jatkuvat toiminnot

Liikevaihto 73,7 64,5 14 % 138,8 135,5 2 % 296,9

Käyttökate 1,6 -2,5 3,3 -1,3 0,8

Liiketulos 0,1 -3,9 0,3 -3,9 -4,8
Osuus osakkuusyhtiö
Sucroksen tuloksesta -0,3 0,1 -0,7 -0,3 -0,9

Kauden tulos -0,3 -3,3 -0,8 -3,9 -5,4
Osakekohtainen tulos,
euroa -0,05 -0,54 -0,13 -0,63 -0,87

Käyttöpääoma, kauden
lopussa 22,1 27,2 64,0

Investoinnit 3,3 7,3 11,5
Konserni
(sis. vertailukaudella
lopetetut toiminnot)

Liikevaihto 73,7 69,6 138,9 146,0 312,6

Käyttökate 1,7 -2,6 3,4 -1,6 2,9

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

Kauden tulos -0,2 -3,7 -0,7 -4,8 -4,4
Osakekohtainen tulos,
euroa -0,04 -0,60 -0,12 -0,77 -0,71

Oma pääoma / osake,
euroa 14,65 15,25 15,09

ROCE-% 1,5 % -6,6 % -4,0 %

Liiketoiminnan rahavirta 45,9 29,8 -5,9

Omavaraisuusaste 68,8 % 71,6 % 55,0 %
Nettovelkaantumisaste
(gearing) -4,7 % 8,9 % 35,9 %
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JATKUVIEN TOIMINTOJEN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Huhti-kesäkuu

Liikevaihto vuoden toisella neljänneksellä oli 73,7 (64,5) miljoonaa euroa. Liiketulos oli 0,1 (-3,9)
miljoonaa euroa. Liiketulos sisältää satokausituotannosta ja viljavarastojen pienentymisestä
aiheutuvien kiinteiden kustannusten varastoon aktivoinnin tulosvaikutuksen -1,2 (-1,1) miljoonaa
euroa.

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

Tulos ennen veroja oli -0,3 (-3,9) miljoonaa euroa ja kauden tulosta vastaavat verot -0,1 (0,6)
miljoonaa euroa. Kauden tulos oli -0,3 (-3,3) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos -0,05 (-0,54)
euroa.

Tammi-kesäkuu

Liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 138,8 (135,5) miljoonaa euroa. Liiketulos oli 0,3 (-3,9) miljoonaa
euroa. Liiketulos sisältää satokausituotannosta ja viljavarastojen pienentymisestä aiheutuvien
kiinteiden kustannusten varastoon aktivoinnin tulosvaikutuksen -1,6 (-1,9) miljoonaa euroa.

Osuus osakkuusyhtiö Sucroksen tuloksesta tammi-kesäkuussa oli -0,7 (-0,3) miljoonaa euroa.

Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä -0,3 (-0,4) miljoonaa euroa.

Tulos ennen veroja oli -0,7 (-4,6) miljoonaa euroa ja kauden tulosta vastaavat verot -0,1 (0,7)
miljoonaa euroa. Kauden tulos oli -0,8 (-3,9) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos -0,13 (-0,63)
euroa.

RAHAVIRRAT, RAHOITUS JA TASE

Apetit-konsernin taseasema niin omavaraisuuden kuin maksuvalmiudenkin osalta pysyi vahvana.
Konserni oli nettovelaton 30.6.2020.

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli tammi-kesäkuussa 45,9 (29,8) miljoonaa euroa. Käyttöpääoman
muutoksen vaikutus oli 42,9 (32,5) miljoonaa euroa. Käyttöpääoman muutoksien kausiluonteisuudesta
on kerrottu Toiminnan kausiluonteisuus -otsikon alla.

Investointien nettorahavirta oli -3,3 (-7,5) miljoonaa euroa. Rahoituksen rahavirta oli -19,1 (-19,8)
miljoonaa euroa sisältäen nettona lainojen takaisinmaksuja -15,5 (-18,0) ja osingonmaksuja -2,8 (-2,5)
miljoonaa euroa.

Jatkuvien toimintojen korolliset velat kauden päättyessä olivat 22,1 (12,0) miljoonaa euroa ja likvidit
rahavarat 26,4 (5,1) miljoonaa euroa. Korolliset nettovelat olivat -4,2 (6,8) miljoonaa euroa.

Konsernin taseen loppusumma oli 132,5 (132,4) miljoonaa euroa. Oman pääoman määrä oli
katsauskauden päättyessä 91,2 (94,8) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 68,8 (71,6) prosenttia ja
nettovelkaantumisaste -4,7 (8,9) prosenttia. Konsernin maksuvalmiutta hoidetaan sitovin
limiittisopimuksin, kiinteillä lainoilla ja yritystodistusohjelmalla. Kauden päättyessä limiittejä oli
nostettavissa 24 (29) miljoonaa euroa. Yritystodistuksia oli emittoituna 10,0 (3,0) miljoonaa euroa.
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INVESTOINNIT

Jatkuvien toimintojen bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 3,3 (7,3) miljoonaa euroa jakautuen
seuraavasti: Ruokaratkaisut 1,5 (6,8) miljoonaa euroa, Öljykasvituotteet 1,6 (0,4) miljoonaa euroa,
Viljakauppa 0,1 (0,0) miljoonaa euroa.

HENKILÖSTÖ

Tammi-kesäkuussa 2020 jatkuvissa toiminnoissa työskenteli 335 (383) henkilöä kokoaikaiseksi
muutettuna. Apetit-konsernissa työskenteli kesäkuun lopussa 357 henkilöä. Apetitin Säkylän tehtaan
työntekijämäärässä on vuoden aikana satokausien mukaista vaihtelua.

STRATEGIA

Strategiakausi 2020-2022

Apetit Oyj julkistaa strategiansa kaudelle 2020-2022. Keskeistä uudistetussa strategiassa on vahvistaa
olemassa olevaa ainutlaatuista arvoketjua, jonka vahva perusta on kotimaisessa alkutuotannossa.
Strategiakauden toimenpiteet tähtäävät tavoitteeseen rakentaa Apetitista menestyvä kasvipohjaisiin
tuotteisiin keskittyvä suomalainen yhtiö.

Strategiassa on määritelty Apetit-konsernin viisi strategista painopistealuetta:

Ydintoiminnot kuntoon
Parannamme prosessitehokkuutta kaikissa toiminnoissamme. Skaalaamme toimintomme
suhteutettuna yhtiön olemassa olevaan kokoon. Parannamme resurssitehokkuutta kumppanuuksien
kautta. Kehitämme kaupankäynnin kyvykkyyttämme viljakaupassa.

Vahva jalansija Ruotsiin
Vahvistamme Ruotsin markkinaa ruoan viennin kärkenä. Varmistamme ja syvennämme olemassa
olevia asiakkuuksia sekä rakennamme myös uusia asiakkuuksia. Kehitämme ja laajennamme
markkinakohtaista tuotteistoa. Rakennamme tarkoituksenmukaiset kumppanuudet muille valikoiduille
markkinoille.

Kasvua kasvipohjaisista lisäarvotuotteista
Kasvatamme olemassa olevan tuotteiston myyntiä ja laajennamme asiakaspohjaa. Laajennumme
uusiin tuotesegmentteihin. Vahvistamme kaupallista asemaamme Foodservice-kanavassa. Luomme
mallin rypsiproteiini-ingredientin kaupallistamiseen.

Viljelijäkumppanuuksien kehittäminen
Ruokaratkaisut: Laajennamme sopimusviljelyä herneessä ja mahdollisissa uusissa kasveissa.
Parannamme viljelyn edellytyksiä esimerkiksi viljelytoimenpiteitä, maaperän kasvukuntoa ja
kasvinsuojelumenetelmiä kehittämällä. Hyödynnämme uusia mahdollisuuksia kuten hiiliviljely.

Öljykasvituotteet: Syvennämme sopimusviljelymallia kotimaisen raaka-aineen varmistamiseksi.

Viljakauppa: Tulemme viljelijän ensisijaiseksi kumppaniksi kehittämällä logistisia ratkaisuja ja
hyödyntämällä valikoituja kumppanuuksia.

Vastuullisia tekoja
Edistämme viljelykehitystä ja jalkautamme uusia kestäviä viljelymenetelmiä. Tarjoamme monipuolisia
vaihtoehtoja kasvipohjaisen ja vastuullisen syömisen lisäämiseksi. Tuomme vastuullisuuden entistä
kiinteämmäksi osaksi kaikkia toimintojamme. Pienennämme konsernin ympäristö- ja
ilmastovaikutuksia asetettujen tavoitteiden mukaisesti.
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Taloudelliset tavoitteet

Käyttökate (EBITDA) 14 milj. euroa vuonna 2022 (vuonna 2019: jatkuvat toiminnot 2,5 milj. euroa)

Sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROCE %) > 8 % (2019: -4,0 %)

Asetettujen strategisten tavoitteiden toteutuminen perustuu tavanomaiseen satokehitykseen sekä
strategisten toimenpiteiden systemaattiseen toteuttamiseen. Yhtiö on avoin strategiaan sopiville
toimialaratkaisuille. Meneillään olevan COVID-19-pandemian mahdolliset vaikutukset taloudellisiin
tavoitteisiin arvioidaan tarvittaessa myöhemmin.

Osinkopolitiikka ennallaan

Apetit Oyj:n hallituksen tavoitteena on, että yhtiön osake on omistajilleen hyvätuottoinen ja arvonsa
säilyttävä sijoitus. Osinkona yhtiö jakaa vähintään 50 prosenttia tilikauden voitosta.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Covid-19-pandemian vaikutukset liiketoiminnoille

Koronavirukseen liittyvä poikkeustilanne on heijastunut voimakkaimmin Ruokaratkaisut-liiketoimintaan,
kun ruoan kysyntä kasvoi selvästi vähittäiskaupassa keväällä. Poikkeustilanteen aikana syöminen
siirtyi merkittävässä määrin koteihin ravintoloiden sulkeutuessa ja muiden julkisten palveluiden, kuten
koulujen ja päiväkotien, toiminnan supistuessa. Kuluttajatuotteiden myynti olikin poikkeuksellisen
suurta hetkellisesti kysynnän tasaantuessa kesää kohden. Food service -puolella kysyntä luonnollisesti
väheni merkittävästi. Kesäkuussa food service -kanavan kysyntä alkoi asteittain vahvistua,
mutta jäi selvästi alle pandemiaa edeltänyttä aikaa. Öljykasvituotteissa kasviöljyjen kysyntä kasvoi
erityisesti vähittäiskaupassa. Viljakauppa-liiketoiminnassa poikkeustilanne on vaikuttanut vain vähän
lisäten lähinnä markkinoiden volatiliteettia.

Apetit pyrkii ennakoimaan pandemian vaikutukset liiketoiminnoilleen mahdollisimman hyvin ja
huomioimaan eri skenaarioiden vaikutukset yhtiön toiminnassa niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä.

Covid-19-pandemiaan liittyvät toimenpiteet Apetitissa

Apetitin tavoitteena Covid-19-pandemian aikana on ollut turvata henkilöstön, asiakkaiden ja muiden
sidosryhmien terveys sekä varmistaa tuotannon, liiketoiminnan ja ruokaketjun häiriötön toiminta.
Tämän tavoitteen toteutumiseksi on tuotantoyksiköissä muun muassa minimoitu erilaisin järjestelyin
henkilöstön keskinäistä sekä yhtiön ulkopuolisten kanssa tapahtuvaa kanssakäymistä, lisätty
suojavarusteiden käyttöä, nostettu hygieniatasoa entisestään eri työpisteissä sekä ohjeistettu
toimihenkilöt etätyöhön.

Apetit varmistaa ruokaketjun toimivuutta viranomaisohjeiden lisäksi varautumalla liiketoiminnoissaan
poikkeus- ja normaalioloihin. Varautumisessa huomioidaan kaikki yhtiön arvoketjun keskeiset
toiminnot, kuten raaka-aine- ja materiaalihankinnat, tuotannon ja logistiikan, asiakasyhteistyön,
myynnin ja tukitoiminnot. Suomalainen ruokaketju on Covid-19-pandemian aikana osoittanut
toimivuutensa myös vaikeissa poikkeusoloissa. Sen myötä kotimaisen ruoantuotannon näkyvyys ja
arvostus on kasvanut selvästi.

KESTÄVÄ ARVOKETJU

Apetit toteuttaa ja kehittää kestävää liiketoimintaa yritysvastuuohjelmassa määriteltyjen tavoitteiden
mukaisesti. Keskeisimmät kestävää liiketoimintaa tukevat toimenpiteet ovat:
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Bioenergialaitos Kirkkonummelle
Apetit rakentaa bioenergialaitoksen Kirkkonummen kasviöljypuristamon yhteyteen. Se korvaa nykyisen
uusiutumattomiin polttoaineisiin perustuvan energiaratkaisun ja puolittaa koko konsernin
hiilidioksidipäästöt tuotantotonnia kohden vuoteen 2022 mennessä.

Räpi edistämässä hiiliviljelyä ja maaperän kasvukuntoa
Apetit on mukana Carbon Action -hankkeessa, jossa tutkijat, viljelijät ja yritykset toimivat yhteistyössä
hiiltä sitovan viljelyn edistämiseksi. Apetit tarjoaa Räpin koetilan tutkimuksen käyttöön viideksi
vuodeksi edistääkseen hiiliviljelyyn liittyvien toimenpiteiden tutkimusta, kehittämistä sekä käytäntöjä.

Carbon Action -hankkeen ohessa Räpillä pilotoidaan Maan kasvukuntoa edistäviä toimenpiteitä. Niillä
edistetään sopeutumista ilmastonmuutokseen vaikuttamalla maaperän kasvukuntoon ja vesitalouteen
parantaen maaperän kykyä varastoida vettä, ravinteita ja hiiltä.

Kestäviä pakkausratkaisuja
Osana pakkausratkaisujen pitkäjänteistä kehittämistä Apetit on sitoutunut ohentamaan
kuluttajapakkausten paukkausmuoveja, lisäämään pakkausten kierrätettävyyttä, selkeyttämään
pakkausten kierrätysmerkintöjä ja -ohjeistuksia sekä suosimaan mahdollisuuksien mukaan uusiutuvista
luonnonvaroista valmistettujen materiaalien käyttöä.

Sivuvirtoja bioenergiaksi
Satokausituotannon sivuvirtoja, kuten kuoria ja laadunvarmistuksessa poistettuja kasviksia tai niiden
osia toimitetaan Säkylän tuotantolaitoksen lähellä sijaitsevaan biokaasulaitokseen, jossa
kasvissivuvirroista valmistetaan bioenergiaa ja maanparannusainetta. Jatkossa myös Kirkkonummen
öljynpuristamon tuotannon sivuvirrat pystytään hyödyntämään omassa bioenergialaitoksessa
polttoaineena.

Tuotteita kotimaisesta järvikalasta
Apetitin kotimaiseen järvikalaan perustuva tuoteperhe on vakiinnuttanut asemansa suomalaisten
ruokapöydissä. Apetit Järvikalapuikko valmistetaan kotimaisesta hoitokalastetusta särjestä, mikä
osaltaan lisää vastuullisten kalatuotteiden valikoimaa. Hoitokalastuksella muun muassa hillitään järvien
rehevöitymistä. Tuoteperheen muita tuotteita ovat Järvikalapihvit ja Särkisen kalapyörykät.

Materiaalitehokkuuden parantaminen
Apetit liittyi vuoden 2020 alussa elintarvikealan materiaalitehokkuussitoumukseen keskeisinä
tavoitteinaan raaka-ainekäytön tehokkuuden parantaminen, sekajätteen määrän pienentäminen sekä
vedenkulutuksen vähentäminen. Materiaalitehokkuutta kehittämällä Apetit pyrkii parantamaan
tuotantonsa tehokkuutta ja samalla kannattavuutta. Tavoitteena on myös tunnistaa entistä paremmin
ne tuotannon eri vaiheet, joissa voidaan paitsi ehkäistä syntyvää raaka-aine- ja materiaalihävikkiä,
myös säästää muita luonnonvaroja sekä tehostaa prosesseja edelleen.

Sähköä tuulivoimalla
Apetit-konsernissa on siirrytty täysin uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön käyttöön 1.4.2020
alkaen. Jatkossa kaikissa Apetitin tuotantolaitoksissa käytetään ainoastaan tuulivoimalla tuotettua
sähköä. Uusiutuvan sähköenergian käyttöönotto vähentää Apetit-konsernin energiankäytöstä syntyviä
CO2-päästöjä 29 prosenttia.

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 jälkimmäisen vuosipuoliskon aikana, jolloin valmistuksen
kiinteitä yleismenoja aktivoituu taseeseen muita neljänneksiä enemmän. Tämän kirjauskäytännön takia
tuloskertymä painottuu toiselle vuosipuoliskolle. Tuloskertymän kausiluonteisuus on
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satokausituotannon takia voimakkainta Ruokaratkaisut-segmentin pakastetuoteryhmässä ja
osakkuusyhtiö Sucroksen toiminnassa.

Satokaudet aiheuttavat kausivaihtelua myös sitoutuneen käyttöpääoman määrässä. Viljakauppa- ja
Öljykasvituotteet-segmentteihin sitoutunut käyttöpääoma on korkeimmillaan vuoden loppupuolella ja
laskee alimmilleen kesällä ennen seuraavan satokauden alkua. Myös Ruokaratkaisut-segmentin
pakastetuoteryhmässä satokausituotannon kausiluonteisuus nostaa sitoutuneen käyttöpääoman
määrän liiketoiminnassa korkeimmilleen vuoden vaihteen tienoilla.

Viljakauppa-segmentin liikevaihto vaihtelee vuosittain ja vuosineljänneksittäin merkittävästikin riippuen
kysynnästä ja tarjonnasta sekä hintatasosta kotimaassa ja muilla markkinoilla.
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LIIKETOIMINTAKATSAUKSET

Ruokaratkaisut
Kasvis- ja ruokapakasteet

Milj. euroa 4-6
2020

4-6
2019 Muutos 1-6

2020
1-6

2019 Muutos 2019

Liikevaihto 12,8 13,3 -3 % 29,6 29,9 -1 % 58,9

Käyttökate 0,3 -0,2 2,3 1,2 5,9

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

Huhti-kesäkuun taloudellinen ja toiminnallinen kehitys

Liikevaihto oli huhti-kesäkuussa 12,8 (13,3) miljoonaa euroa. Pakasteiden myynti kasvoi erityisesti
vähittäiskaupassa syömisen siirtyessä kotiin Covid-19-pandemiaan liittyneestä poikkeustilanteesta
johtuen. Myös pakasteiden vienti Ruotsiin kasvoi odotusten mukaisesti. Food service -kanavassa
myynti laski merkittävästi ravintoloiden sulkeutuessa ja muiden julkisten palveluiden, kuten koulujen ja
päiväkotien, toiminnan supistuessa. Myös palveluliiketoiminnan poistuminen pienensi segmentin
liikevaihtoa.

Liiketulos oli -0,5 (-0,8) miljoonaa euroa. Tulosta paransivat tehostamistoimenpiteet liittyen raaka-
aineiden ja työvoiman käyttöön sekä myynnin selkeä kasvu vähittäiskaupassa sekä viennissä. Tulosta
heikensi myynnin merkittävä lasku food service -kanavassa.

Tammi-kesäkuun yhteenveto

Ruokaratkaisujen liikevaihto säilyi edellisen vuoden tasolla kannattavuuden parantuessa selvästi
vertailukaudesta.

Covid-19-pandemian seurauksena myynti kasvoi vähittäiskaupassa ja laski selvästi Food Service -
kanavassa. Asteittainen luopuminen palveluliiketoiminnasta laski liikevaihtoa.

Pakasteiden vienti Ruotsiin kasvoi odotusten mukaisesti: maaliskuusta alkaen kahdeksan Apetit-
brändillä myytävää tuotetta on ollut myynnissä Ruotsin suurimman kauppaketjun ICA:n
valtakunnallisissa valikoimissa. Vertailukauteen nähden pakasteiden vienti on kaksinkertaistunut.

Ruokaratkaisuiden investoinnit olivat 1,5 (6,8) miljoonaa euroa.

Toimintaympäristö

Viljelykausi käynnistyi hitaasti kevään kylmän sään pitkittäessä kylvöjä ja kasvukauden alkua.
Kesäkuun helteet ja kuivuus toivat mukanaan omat haasteensa erityisesti herneelle. Herneen
aikaisimmat lajikkeet kärsivätkin kuumasta ja kuivasta säästä, ja herneen kokonaissato tuleekin
jäämään tavoitteista. Yleisesti avomaan kasvisten sadosta odotetaan kohtalaista.

Vähittäiskaupassa pakastekategoria* (pl. jäätelöt) kasvoi Suomessa vertailukauteen nähden verrattuna
18 prosenttia. Food service -tukkukauppa** laski tammi-kesäkuussa 19 prosenttia. Toimialan
kehitykseen vaikutti koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne.

                                                                                              *Lähde: Nielsen Homescan Finland
**Lähde: Päivittäistavarakauppa ry (PTY)
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Öljykasvituotteet
Kasviöljyt ja rypsipuriste

Milj. euroa 4-6
2020

4-6
2019 Muutos 1-6

2020
1-6

2019 Muutos 2019

Liikevaihto 16,0 16,4 -2 % 33,1 32,4 2 % 65,0

Käyttökate 1,0 0,6 1,6 1,3 2,3

Liiketulos 0,7 0,4 1,1 0,9 1,5

Huhti-kesäkuun taloudellinen ja toiminnallinen kehitys

Liikevaihto oli huhti-kesäkuussa 16,0 (16,4) miljoonaa euroa laskien hieman vertailukaudesta Covid-
19-pandemian vaikuttaessa food service -myyntiin heikentävästi. Vienti kohdistui pääosin Norjaan ja
Ruotsiin ja sen osuus liikevaihdosta oli 25 prosenttia.

Liiketulos oli 0,7 (0,4) miljoonaa euroa. Tulosta paransi etenkin rypsipuristeen markkinahintojen nousu
ja rypsiöljyn vähittäiskauppamyynnin selkeä lisääntyminen.

Tammi-kesäkuun yhteenveto

Öljykasvituotteiden liikevaihto kasvoi ja kannattavuus parani hieman vertailukauteen nähden.

Osana tehokkuuden parantamista Kirkkonummella sijaitsevan rypsiöljynpuristamon yhteyteen
rakennetaan bioenergialaitos. Bioenergialaitoksen rakennustyöt etenevät ja laitoksen arvioitu
käyttöönotto on loppuvuodesta 2020.

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) on antanut uuselintarvikeluvan myöntämistä
puoltavan lausunnon rypsi-ingredientille 30.7.2020. Puoltavan lausunnon myötä se etenee komission
käsittelyyn, ja ratkaisu uuselintarvikeluvan saamisesta on odotettavissa viimeistään vuoden 2021
alussa. Kehitystyötä on myös jatkettu Business Finland rahoituksen avulla hankkeen toisessa
vaiheessa, jonka tavoitteena on kehittää asiakaslähtöisesti nykyisen ingredientin pohjalta uusia
ingredienttejä sekä fuusioida sitä muiden ainesosien kanssa monikäyttöisiksi hybridi-ingredienteiksi.

Kauden investoinnit olivat 1,6 (0,4) miljoonaa euroa ja kohdistuivat Kirkkonummen öljynpuristamon
bioenergialaitoksen rakentamiseen sekä tehtaan korvausinvestointeihin.

Toimintaympäristö

Öljykasvien kotimainen viljelyala laski noin 18 prosenttia edellisvuodesta ja jäi noin 30 000 hehtaariin
(2019: 36 700 ha). Lisäksi tuhohyönteiset ja kuiva kesäkuu tulevat laskemaan öljykasvien
hehtaarisatoja. Kotimaisesta öljykasvisadosta odotetaankin huonointa yli 40 vuoteen. Syyskylvöisten
öljykasvien osalta hehtaarisatonäkymät ovat erinomaiset, mutta niiden viljelyala on ollut vähäinen.
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Viljakauppa
Kotimainen ja kansainvälinen vilja-, öljy- ja palkokasvi- sekä rehuraaka-ainekauppa

Milj. euroa 4-6
2020

4-6
2019 Muutos 1-6

2020
1-6

2019 Muutos 2019

Liikevaihto 50,5 34,9 45 % 86,8 73,3 18 % 194,9

Käyttökate 0,7 -2,4 0,7 -2,6 -4,8

Liiketulos 0,5 -2,8 0,2 -3,4 -5,6

Huhti-kesäkuun taloudellinen ja toiminnallinen kehitys

Liikevaihto huhti-kesäkuussa kasvoi selvästi 50,5 (34,9) miljoonaan euroon toimitusmäärien kasvaessa
vertailukaudesta.

Liiketulos parani merkittävästi ja oli 0,5 (-2,8) miljoonaa euroa. Liiketulosta paransivat kasvaneet
toimitusmäärät etenkin viennissä, kaupalliset onnistumiset, sekä Covid-19-pandemian seurauksena
alentuneet rahtikustannukset.

Tammi-kesäkuun yhteenveto

Liikevaihto kasvoi ja kannattavuus paranivat selvästi vertailukaudesta.

Viljakauppaan Covid-19-pandemia on vaikuttanut vaihtelevasti: poikkeustilanteen ensivaiheessa
viljojen maailmamarkkinahinnat lähtivät laskuun, mutta nousivat nopeasti, sillä viljaperäisten tuotteiden
kova kysyntä sai viljaa käyttävän teollisuuden varautumaan ja ostamaan aktiivisesti. Katsauskauden
lopulla viljojen hintakehitys normalisoitui ja hintamuutokset perustuivat pääasiassa kasvukauden
satoennusteisiin perustuvaan informaatioon.

Viljakauppa-segmentin investoinnit olivat 0,1 (0,0) miljoonaa euroa.

Toimintaympäristö

Luonnonvarakeskuksen (Luke) mukaan vuoden 2020 kotimaisesta viljasadosta on tulossa pienehkö,
noin 3,3 miljoonaa tonnia kattaen kotimaisen kulutuksen. Kaikkien viljojen sato-odotukset ovat viime
vuotta heikommat. Kokonaisuudessaan kotimaan viljasato on jäämässä edellisestä vuodesta 16
prosenttia heikommaksi. Baltiassa satonäkymät sen sijaan ovat hyvät.
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Konsernitoiminnot

Milj. euroa 4-6
2020

4-6
2019

Muutos 1-6
2020

1-6
2020 Muutos 2019

Liikevaihto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Käyttökate -0,5 -0,5 -1,3 -1,2 -2,6

Liiketulos -0,7 -0,6 -1,7 -1,5 -3,1

Konsernitoiminnot raportoidaan segmentteihin kuulumattomina muina toimintoina ja se sisältää
konsernihallinnon, strategisten hankkeiden sekä pörssilistaukseen liittyvät kulut.
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HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

Yhtiökokous valtuutti 27.3.2018 hallituksen päättämään osakeannista, joka sisältää oikeuden antaa
uusia tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutus käsittää enintään 626 757
osaketta, joista uusia osakkeita voi olla enintään 520 331 kappaletta ja yhtiön hallussa olevia omia
osakkeita 106 426 kappaletta (yhtiön hallussa on 30.6.2020 yhteensä 94 700 omaa osaketta).

Uuden osakkeen merkintähinta on vähintään osakkeen nimellisarvo eli kaksi (2) euroa. Oman
osakkeen luovutushinta on vähintään sen luovutushetken mukainen käypä arvo, joka määräytyy
Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä määräytyvän kaupankäyntikurssin
perusteella. Hallituksella on oikeus antaa osakkeita myös muuta kuin rahavastiketta vastaan.
Osakepohjaisten kannustin- tai palkkiojärjestelmien 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 2021 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

HALLITUKSEN VALTUUTUKSIEN KÄYTTÖ

Hallituksen palkkioita koskevan hallintoneuvoston päätöksen mukaisesti hallituksen jäsenille on
3.12.2019 luovutettu yhteensä 6 255 kappaletta yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

OSAKKEET

Apetit Oyj:n osakkeet ovat yhtä sarjaa. Kaikilla osakkeilla on sama ääni- ja osinko-oikeus. Yhtiöllä on
yhteensä 6 317 576 osaketta.

Omat osakkeet

Katsauskauden päättyessä yhtiön hallussa oli aikaisempina vuosina hankittuja omia osakkeita
yhteensä 94 700 kappaletta. Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet edustavat 1,5 prosenttia yhtiön
osake- ja äänimäärästä. Omilla osakkeilla ei ole ääni- eikä osinko-oikeutta.

Osakevaihto

Yhtiön osakkeita vaihdettiin pörssissä katsauskauden aikana 1 230 242 (495 897) kappaletta, mikä oli
19,5 (7,8) prosenttia koko osakemäärästä. Osakkeen ylin kurssi oli 10,20 (9,84) euroa ja alin 7,12
(8,50) euroa. Vaihdettujen osakkeiden keskihinta oli 8,76 (9,05) euroa. Kauden osakevaihto oli 10,8
(4,5) miljoonaa euroa. Katsauskauden päättyessä koko osakekannan markkina-arvo oli 53,9 (54,5)
miljoonaa euroa.

YHTIÖKOKOUKSEN 2020 PÄÄTÖKSET

Apetit Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Säkylässä 26.5.2020. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen
ja konsernitilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä
toimitusjohtajille tilikaudelta 2019. Hallituksen esitykset yhtiökokoukselle hyväksyttiin sellaisinaan.

Osingonjako

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti jakaa osinkoa 0,45 euroa osakkeelta. Osinko
maksettiin 4.6.2020.
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Tilintarkastajan valinta

Yhtiön tilintarkastajiksi vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka valittiin Pasi
Karppinen, KHT ja tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana
Tuomo Korte, KHT.

HALLINTONEUVOSTON JÄSENTEN VALINTA

Varsinainen yhtiökokous 2020 vahvisti hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi 18 yhtiökokouksen
nimeämää jäsentä. Hallintoneuvoston erovuoroisten jäsenten tilalle valittiin viisi henkilöä. Jaakko
Halkilahti, Marja-Liisa Mikola-Luoto, Petri Rakkolainen ja Mauno Ylinen valittiin uudelleen. Uutena
jäsenenä hallintoneuvostoon valittiin Olli Saaristo.

Hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan yhtiökokouksen nimeämiksi jäseniksi valittiin Heikki Laurinen ja
Pekka Perälä.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Meneillään olevan Covid-19-pandemian vaikutusten lisäksi Apetit-konsernin merkittävimmät lähiajan
riskit liittyvät raaka-aineiden hintamuutosten hallintaan, raaka-aineiden saatavuuteen, vilja- ja
öljykasvien sekä avomaakasvisten satojen laatuun ja määrään, rahoitusmarkkinoiden toimivuuteen,
asiakkaiden maksukykyyn, toimittajien ja palveluntuottajien toimituskykyyn selkä muutoksiin
liiketoiminta-alueilla ja asiakkuuksissa.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Apetit Oyj:n hallintoneuvosto on 12.8.2020 pitämässään kokouksessa valinnut yhtiön
hallintoneuvoston puheenjohtajaksi Harri Eelan ja varapuheenjohtajaksi Marja-Liisa Mikola-Luodon.

Hallintoneuvosto päätti valita Apetit Oyj:n hallitukseen 6 jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin Lasse
Aho, Annikka Hurme, Antti Korpiniemi, Simo Palokangas, Kati Rajala ja Niko Simula. Hallituksen
puheenjohtajaksi valittiin Simo Palokangas ja varapuheenjohtajaksi Lasse Aho.

Apetit Oyj:n hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan keskuudestaan jäsenet hallituksen
tarkastusvaliokuntaan hallituksen toimikauden ajaksi. Tarkastusvaliokuntaan valittiin Lasse Aho
puheenjohtajaksi ja Niko Simula valiokunnan jäseneksi.

Hallintoneuvoston päätöksen mukaan hallituksen jäsenille maksetaan 19 560 euron, puheenjohtajalle
39 060 euron ja varapuheenjohtajalle 24 120 euron vuosipalkkio. Vuosipalkkiosta 60 % maksetaan
rahana ja 40 % luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita niiden luovutushetken käypään
markkina-arvoon. Palkkio suoritetaan kerran vuodessa joulukuussa. Lisäksi hallituksen
puheenjohtajalle päätettiin maksaa 510 euron ja jäsenille 300 euron kokouspalkkio.

TULOSOHJEISTUS VUODELLE 2020 ENNALLAAN

Koko vuoden jatkuvien toimintojen liiketuloksen arvioidaan paranevan vertailuvuodesta (vuonna 2019:
-4,8 miljoonaa euroa) ja olevan voitollinen.

Apetit Oyj:n luopuessa operatiivisten kannattavuutta kuvaavien vaihtoehtoisten tunnuslukujen käytöstä
myös tulosohjeistus on muutettu vastaamaan nykyisiä raportointiperiaatteita.
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KONSERNIN TULOSLASKELMA
milj. euroa

4-6/ 4-6/ 1-6/ 1-6/ 1-12/
2020 2019 2020 2019 2019

Liikevaihto 73,7 64,5 138,8 135,5 296,9
Liiketoiminnan muut tuotot 0,1 0,2 0,4 0,6 1,2
Liiketoiminnan muut kulut -72,2 -67,2 -135,9 -137,4 -297,3
Poistot -1,5 -1,4 -3,0 -2,6 -5,5
Arvonalentumiset 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1
Liiketulos 0,1 -3,9 0,3 -3,9 -4,8
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta -0,3 0,1 -0,8 -0,3 -1,0
Rahoitustuotot ja -kulut 0,0 -0,2 -0,3 -0,4 -0,7
Tulos ennen veroja -0,3 -3,9 -0,7 -4,6 -6,4
Tuloverot -0,1 0,6 -0,1 0,7 0,9
Kauden tulos, jatkuvat toiminnot -0,3 -3,3 -0,8 -3,9 -5,4

Kauden tulos, lopetetut toiminnot 0,1 -0,4 0,1 -0,9 1,0

Kauden tulos, emoyhtiön omistajille -0,2 -3,7 -0,7 -4,8 -4,4

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu
laimennettu ja laimentamaton osakekohtainen tulos, euroa
Jatkuvat toiminnot -0,05 -0,54 -0,13 -0,63 -0,87
Lopetetut toiminnot 0,01 -0,07 0,01 -0,14 0,16
Emoyhtiön omistajille -0,04 -0,60 -0,12 -0,77 -0,71

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA
milj. euroa

4-6/ 4-6/ 1-6/ 1-6/ 1-12/
2020 2019 2020 2019 2019

Kauden tulos -0,2 -3,7 -0,7 -4,8 -4,4

Muut laajan tuloslaskelman erät
Erät jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:
Rahavirran suojaukset 0,8 -0,4 1,0 0,2 -0,4
Verot liittyen rahavirran suojaukseen -0,2 0,1 -0,2 0,0 0,1
Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Kauden laaja tulos 0,4 -4,0 0,0 -4,6 -4,7

Kauden laaja tulos, jatkuvat toiminnot 0,4 -3,6 -0,1 -3,8 -5,7
Kauden laaja tulos, lopetetut toiminnot 0,0 -0,4 0,1 -0,9 1,0
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KONSERNIN TASE
milj. euroa

30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet 2,0 2,3 2,1
Liikearvo 0,4 0,4 0,4
Aineelliset hyödykkeet 39,3 37,4 37,2
Osuudet osakkuusyhtiöissä 18,7 20,9 19,4
Muut sijoitukset 0,0 0,0 0,0
Saamiset 0,4 0,3 0,3
Laskennalliset verosaamiset 4,7 6,3 5,0
Pitkäaikaiset varat yhteensä 65,4 67,6 64,4

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 34,0 37,2 66,4
Myyntisaamiset ja muut saamiset 6,7 8,9 37,0
Rahavarat 26,4 5,1 2,9
Lyhytaikaiset varat yhteensä 67,1 51,3 106,3

Myytävänä oleviksi luokitellut varat - 13,5 -

Varat yhteensä 132,5 132,4 170,8

KONSERNIN TASE
milj. euroa

30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 91,2 94,8 93,9
Oma pääoma yhteensä 91,2 94,8 93,9

Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat 0,1 1,3 0,1
Pitkäaikaiset rahoitusvelat 4,7 6,3 4,4
Pitkäaikaiset varaukset 0,2 0,2 0,2
Muut velat 0,3 0,4 0,3
Pitkäaikaiset velat yhteensä 5,3 8,1 5,0

Lyhytaikaiset velat
Lyhytaikaiset rahoitusvelat 17,4 5,7 32,2
Tuloverovelat 0,0 0,0 0,0
Ostovelat ja muut velat 18,7 18,9 39,4
Lyhytaikaiset velat yhteensä 36,0 24,7 71,6

Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat - 4,7 0,2

Velat yhteensä 41,3 37,6 76,8

Oma pääoma ja velat yhteensä 132,5 132,4 170,8
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KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
milj. euroa

1-6 1-6 1-12/
2020 2019 2019

Kauden tulos -0,7 -4,8 -4,4
Oikaisut kauden tulokseen 4,0 2,4 4,7
Käyttöpääoman muutos 42,9 32,5 -5,5
Maksetut korot liiketoiminnasta -0,3 -0,2 -0,7
Saadut korot liiketoiminnasta 0,0 0,0 0,0
Maksetut verot liiketoiminnasta -0,1 -0,1 -0,1
Liiketoiminnan rahavirta 45,9 29,8 -5,9

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -3,3 -7,6 -12,3
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 0,0 - 0,0
Myydyt liiketoiminnat -0,1 - 13,3
Ostetut osakkuusyhtiöt - -0,3 -
Myydyt osakkuusyhtiöt - - -
Muiden sijoitusten luovutustulot - 0,4 0,4
Saadut osingot investoinneista 0,0 - 0,0
Investointien rahavirta -3,3 -7,5 1,4

Lyhytaikaisten lainojen nostot ja takaisinmaksut -15,0 -18,0 9,0
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -0,5 - -1,0
Vuokrasopimusvelkojen pääoman takaisinmaksut -0,8 - -1,5
Arvo-osuustilillä olleista osakkeista saadut luovutustulot - 0,7 0,7
Maksetut osingot -2,8 -2,5 -2,5
Rahoituksen rahavirta -19,1 -19,8 4,8

Rahavarojen muutos 23,5 2,5 0,2
Rahavarat kauden alussa 2,9 2,6 2,6
Rahavarat kauden lopussa 26,4 5,1 2,9
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LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

A = Oma pääoma 1.1.
B = Osingonjako
C = Muu muutos
D = Kauden laaja tulos
E = Oma pääoma 30.6.

1-6/2020
milj. euroa A B C D E

Osakepääoma 12,6 12,6
Ylikurssirahasto 23,4 23,4
Arvonmuutosrahasto -0,5 0,8 0,3
Muut rahastot 7,2 7,2
Omat osakkeet -1,3 -1,3
Muuntoerot 0,0 0,0 0,0
Kertyneet voittovarat 52,6 -2,8 -0,7 49,0
Emoyhtiön osakkeenomistajille
kuuluva oma pääoma yhteensä 93,9 -2,8 0,0 91,2

1-6/2019
milj. euroa A B C D E

Osakepääoma 12,6 12,6
Ylikurssirahasto 23,4 23,4
Arvonmuutosrahasto -0,2 0,2 0,0
Muut rahastot 7,2 7,2
Omat osakkeet -1,4 -1,4
Muuntoerot -0,2 0,0 -0,2
Uuden IFRS 16 standardin vaikutus -0,1 -0,1
Kertyneet voittovarat 59,7 -2,5 0,8 -4,8 53,2
Emoyhtiön osakkeenomistajille
kuuluva oma pääoma yhteensä 101,1 -2,5 0,8 -4,6 94,8



Apetit Oyj - Puolivuosikatsaus 1.1. – 30.6.2020 20

LAADINTAPERIAATTEET

Puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) -standardin mukaan noudattaen
vuositilinpäätöksessä 2019 kerrottuja laatimisperiaatteita pl. ROCE-% tunnuslukua, jonka
laskentakaavaa päivitettiin uuden segmenttijaon ja vaihtoehtoisten tunnuslukujen käytöstä
luopumisen yhteydessä.

Konsernirakenteessa tapahtuneiden muutosten esittäminen

Apetit Suomi Oy sulautui Apetit Ruoka Oy:öön ja Safu Oy sulautui Apetit Ruokaratkaisut
Oy:öön 1.1.2020.

Uusi segmenttijako ja vaihtoehtoisten tunnuslukujen käytöstä luopuminen

Apetit Oyj laajentaa raportointiaan ja siirtyy julkaisemaan myös ensimmäisen ja kolmannen
vuosineljänneksen raportoinnissaan segmenttikohtaiset kannattavuusluvut. Samalla yhtiö
luopuu vaihtoehtoisten tunnuslukujen käytöstä. Uudet raportointiperiaatteet ovat voimassa
vuoden 2020 ensimmäisen vuosipuoliskon raportoinnista lukien.

Nykyisten kolmen raportoitavan segmentin (Ruokaratkaisut, Öljykasvituotteet, Viljakauppa)
lisäksi raportoidaan segmentteihin kuulumattomina muina toimintoina Konsernitoiminnot, joka
sisältää konsernihallinnon, strategisten hankkeiden sekä pörssilistaukseen liittyvät kulut.
Apetitin osakkuusyhtiön Sucroksen tulos raportoidaan jatkossakin liikevoiton alapuolella.

Muutos vaikuttaa ainoastaan segmenttijakoon ja muihin toimintoihin, eikä se muuta Apetit-
konsernin vuoden 2019 raportoitua tulosta.
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LOPETETUT TOIMINNOT, TUORETUOTTEET JA KALAJALOSTEET

Lopetetut toiminnot sisältävät Tuoretuotteet-liiketoiminnan, joka luokiteltiin vuonna 2019 lopetetuksi
toiminnoksi Apetitin myytyä liiketoiminnan Ruotsalaiselle Greenfood-konsernille. Lisäksi lopetettuihin
toimintojen vuoden 2019 tuloksen sisältyy vuonna 2017 luovutetun Kalajalosteet-segmentin jäljellä olleen
kauppahintasaamisen arvonalentumiskirjaus 0,1 milj. euroa.

Tulos lopetetuista toiminnoista

milj. euroa 1-6/2020 1-6/2019 1-12/2019

Tuotot 0,2 10,6 15,8
Kulut -0,1 -11,6 -14,4
Raportoitu liiketulos 0,1 -1,0 1,4
Rahoituserät 0,0 -0,1 -0,1
Tulos ennen veroja 0,1 -1,1 1,3
Tuloverot 0,0 0,2 -0,3

Kauden tulos lopetetuista toiminnoista 0,1 -0,9 1,0

Rahavirrat

milj. euroa 1-6/2020 1-6/2019 1-12/2019

Liiketoiminnan rahavirrat 0,0 0,2 0,3
Investointien rahavirrat - -0,2 -0,3
Rahoituksen rahavirrat 0,0 0,0 0,0
Rahavirrat yhteensä 0,0 0,0 0,0

Luovutettujen varojen ja velkojen kirjanpitoarvot

milj. euroa 1-12/2019

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkkeet 11,3
Vaihto-omaisuus 0,4
Myyntisaamiset ja muut saamiset 0,0
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat -0,6
Myydyn nettovarallisuuden kirjanpitoarvo 11,0

Maksettu kauppahinta

milj. euroa 1-6/2020 1-6/2019 1-12/2019

Saatu käteisvastike - - 13,8
Kauppaan liittyvät kulut ja kauppahinnan oikaisut -0,1 - -0,5
Myydyt liiketoiminnat konsernin kassavirtalaskelmassa -0,1 - 13,3
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SEGMENTTI-INFORMAATIO

A = Ruokaratkaisut
B = Öljykasvituotteet
C = Viljakauppa
D = Konsernitoiminnot
E = Jatkuvat toiminnot
F = Lopetetut toiminnot, Tuoretuotteet ja Kalajalosteet
G = Yhteensä

Toimintasegmentit 1-6/2020
milj. euroa

A B C D E F G

Segmentin myynti yhteensä 29,6 33,1 86,8 0,0 149,4 0,0 149,4
Segmenttien välinen myynti 0,0 -0,2 -10,4 0,0 -10,6 0,0 -10,6
Liikevaihto 29,6 32,9 76,4 0,0 138,8 0,0 138,9

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

Bruttoinvestoinnit
käyttöomaisuuteen 1,5 1,6 0,1 0,0 3,3 - 3,3
Yritysostot ja muut
osakeinvestoinnit - - - - - - -

Poistot -1,7 -0,5 -0,5 -0,4 -3,0 0,0 -3,0
Arvonalentumiset - - - - - - -

Keskimääräinen henkilömäärä 229 43 51 12 335 - 335

Toimintasegmentit 1-6/2019
milj. euroa

A B C D E F G

Segmentin myynti yhteensä 29,9 32,4 73,3 0,0 135,6 10,6 146,2
Segmenttien välinen myynti 0,0 -0,1 0,0 0,0 -0,1 0,0 -0,2
Liikevaihto 29,9 32,3 73,3 0,0 135,5 10,5 146,0

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

Bruttoinvestoinnit
käyttöomaisuuteen 6,8 0,4 0,0 0,1 7,3 0,2 7,5
Yritysostot ja muut
osakeinvestoinnit - - - - - - -

Poistot -1,2 -0,4 -0,7 -0,3 -2,6 -0,7 -3,3
Arvonalentumiset -0,0 - - - -0,0 - -0,0

Keskimääräinen henkilömäärä 257 43 55 15 370 115 485
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Toimintasegmentit 1-12/2019
milj. euroa

A B C D E F G

Segmentin myynti yhteensä 58,9 65,0 194,9 0,0 318,8 15,8 334,6
Segmenttien välinen myynti 0,0 -0,3 -21,6 0,0 -21,9 0,0 -22,0
Liikevaihto 58,9 64,7 173,3 0,0 296,9 15,7 312,6

Liiketulos 2,5 1,5 -5,6 -3,1 -4,8 1,4 -3,4

Bruttoinvestoinnit
käyttöomaisuuteen 10,0 1,3 0,1 0,1 11,5 0,3 11,8
Yritysostot ja muut
osakeinvestoinnit - - - - - - -

Poistot -3,3 -0,9 -0,8 -0,5 -5,5 -0,7 -6,2
Arvonalentumiset -0,1 - - - -0,1 - -0,1

Keskimääräinen henkilömäärä 255 43 55 14 367 85 452
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KONSERNIN TUNNUSLUVUT 30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019

Oma pääoma/osake, euroa 14,65 15,25 15,09

Omavaraisuusaste, % 68,8 71,6 55,0
Nettovelkaantumisaste, % -4,7 8,9 35,9

Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, milj. euroa 3,3 7,5 11,8
Yritysostot ja muut osakeinvestoinnit, milj. euroa - -              -

Henkilöstö keskimäärin 335 485 452

Osakkeita keskimäärin, 1 000 kpl 6223 6217 6217

Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty vuositilinpäätöksessä 2019.

KONSERNIN VAKUUDET, VASTUUSITOUMUKSET,
EHDOLLISET VARAT JA MUUT SITOUMUKSET
milj. euroa

30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019
Omien velkojen vakuudeksi annetut
Takaukset ja muut vakuudet 2,2 3,5 2,3

Ei purettavissa olevat muut tila- ja palvelusopimukset
Yhden vuoden kuluessa erääntyvät 1,6 1,5 1,5
Ylivuoden kuluessa ja enintään viiden vuoden kuluttua erääntyvät 2,0 3,7 2,9
Yhteensä 3,6 5,2 4,5

JOHDANNAISSOPIMUKSET
Johdannaissopimusten nimellisarvot
Koronvaihtosopimukset 11,9 13,4 12,4
Valuuttatermiinisopimukset - 0,8 0,7
Hyödykejohdannaiset 35,6 18,9 35,7

EHDOLLISET VARAT
Vahingonkorvausvaade liittyen ulkomaisen
viljakauppiaan toimituksien laiminlyöntiin 3,1 1,9 3,1

INVESTOINTISITOUMUKSET
Ruokaratkaisut 1,1 3,9 1,4
Öljykasvituotteet 3,6 - 3,3
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AINEELLISEN KÄYTTÖOMAISUUDEN
MUUTOKSET
milj. euroa

30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019

Kirjanpitoarvo kauden alussa 33,1 37,2 37,2
Lisäykset 3,1 7,4 11,1
Vähennykset 0,0 0,0 -10,5
Poistot ja arvonalentumiset -2,0 -2,0 -4,2
Muut muutokset 0,0 0,0 -0,5
Yhteensä 34,2 42,7 33,1

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT
milj. euroa

1-6/ 1-6/ 1-12/
2020 2019 2019

Myynnit osakkuusyhtiöille 0,1 0,2 0,7
Ostot osakkuusyhtiöiltä 1,8 1,8 4,2
Myyntisaamiset ja muut saamiset osakkuusyhtiöiltä 0,0 0,0 0,1
Ostovelat ja muut velat osakkuusyhtiöille 0,3 0,3 0,8

Helsinki, 21. elokuuta 2020
APETIT OYJ

Hallitus


