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Apetit Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2022 

Apetitin vertailukelpoinen kannattavuus jäi viime 

vuodesta - liikevaihto kasvoi, kustannusten nopea nousu 

haaste 

 

Huhti-kesäkuu 2022, jatkuvat toiminnot*) 

• Jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen liikevaihto nousi 40 prosenttia ja oli 47,3 (33,8) miljoonaa 

euroa. Käyttökate oli 0,4 (1,7) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli -1,0 (0,4) miljoonaa euroa. 

Tuotantopanosten nopeaa hinnannousua ei ole täysimääräisesti kyetty viemään myyntihintoihin. 

• Ruokaratkaisujen liikevaihto oli 14,7 (14,0) miljoonaa euroa ja liikevoitto -0,4 (-0,1) miljoonaa 

euroa. Liikevaihto kasvoi erityisesti Food service -kanavassa. 

• Öljykasvituotteiden liikevaihto oli 32,8 (19,9) miljoonaa euroa ja liikevoitto -0,2 (0,9) miljoonaa 

euroa. Liikevaihtoa kasvatti merkittävästi kallistuneen öljykasviraaka-aineen myötä nousseet 

myyntihinnat. 

 

Tammi-kesäkuu 2022, jatkuvat toiminnot*) 

• Jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen liikevaihto nousi 27 prosenttia ja oli 89,9 (70,9) miljoonaa 

euroa. Käyttökate oli 1,5 (5,4) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli -1,2 (2,8) miljoonaa euroa. 

• Ruokaratkaisujen liikevaihto oli 31,9 (30,7) miljoonaa euroa ja liikevoitto 0,7 (1,5) miljoonaa euroa. 

• Öljykasvituotteiden liikevaihto oli 58,2 (40,4) miljoonaa euroa ja liikevoitto -0,8 (2,2) miljoonaa 

euroa. Myyntivolyymit säilyivät vertailukauden tasolla. 

 

Huhti-kesäkuu 2022, konserni, sis. lopetetut toiminnot**) 

• Liikevaihto laski -5 prosenttia ja oli 64,9 (68,7) miljoonaa euroa. Käyttökate oli 2,8 (0,3) miljoonaa 

euroa. Liikevoitto oli 1,2 (-1,2) miljoonaa euroa. 

• Viljakaupan liikevaihto oli 21,9 (40,3) ja liikevoitto 2,2 (-1,6) miljoonaa euroa. 

 

Tammi-kesäkuu 2022, konserni, sis. lopetetut toiminnot**) 

• Liikevaihto kasvoi 2 prosenttia ja oli 139,7 (136,4) miljoonaa euroa. Käyttökate oli 4,6 (2,8) 

miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 1,4 (-0,3) miljoonaa euroa. 

• Viljakaupan liikevaihto oli 64,0 (76,2) ja liikevoitto 2,6 (-3,1) miljoonaa euroa. 

 

*) Apetitin jatkuvat toiminnot ovat Ruokaratkaisut ja Öljykasvituotteet. Lisäksi raportoidaan 

segmentteihin kuulumattomina muina toimintoina Konsernitoiminnot, joka sisältää konsernihallinnon, 

strategisten hankkeiden sekä pörssilistaukseen liittyvät kulut. 

**) Viljakauppa raportoidaan lopetettuna toimintona Q1/2022-liiketoimintakatsauksesta lukien. Viron 

viljakauppaliiketoiminnan myynti Scandagralle toteutui 10.3.2022 ja Liettuan liiketoiminnan myynti 

31.3.2022. Suomen Viljakauppa-liiketoiminnan myynti Berner Oy:lle toteutui 31.5.2022. 

 

Tietoja ei ole tilintarkastettu. Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2021 vastaavaan ajanjaksoon ja 

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

 

TULOSOHJEISTUS VUODELLE 2022 ENNALLAAN 

 

Koko vuoden jatkuvien toimintojen liikevoiton arvioidaan jäävän vertailuvuodesta (vuonna 2021: 5,8 

miljoonaa euroa). 
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AVAINLUVUT  

 

Milj. euroa 4-6 4-6   1-6 1-6   1-12 

  2022 2021   2022 2021   2021 

Jatkuvat toiminnot         

Liikevaihto 47,3 33,8 40 % 89,9 70,9 27 % 149,1 

Käyttökate 0,4 1,7  1,5 5,4  11,1 

Liikevoitto -1,0 0,4  -1,2 2,8  5,8 

Osuus osakkuusyhtiö Sucroksen 
tuloksesta -0,1 -0,2  -0,4 -0,6  0,4 

Kauden tulos -0,9 0,2  -1,4 1,8  5,3 

Osakekohtainen tulos, euroa -0,14 0,04  -0,22 0,28  0,85 

Investoinnit    3,0 3,3  6,6 
Konserni (sis. lopetetut 
toiminnot)         

Liikevaihto 64,9 68,7 -5 % 139,7 136,4 2 % 283,9 

Käyttökate 2,8 0,3  4,6 2,8  9,2 

Liikevoitto 1,2 -1,2  1,4 -0,3  2,8 

Kauden tulos 0,9 -1,2  0,6 -1,1  2,4 

Osakekohtainen tulos, euroa 0,14 -0,19  0,09 -0,17  0,38 

Oma pääoma / osake, euroa    14,68 14,48  14,95 

ROCE-%    3,8 2,9  2,4 

Käyttöpääoma, kauden lopussa    22,1 25,5  50,5 

Liiketoiminnan rahavirta    17,8 24,4  5,0 

Omavaraisuusaste, %    82,7 76,3  59,4 

Nettovelkaantumisaste, %       -4,8 3,1   26,6 
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Toimitusjohtaja Esa Mäki: 

”Apetit-konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto kasvoi merkittävästi, mutta kannattavuus jäi 

vertailukaudesta. Ruokaratkaisuissa kannattavuutta haastoi pääosin tuotantopanoksiin kohdistunut 

inflaatio. Öljykasvituotteissa kannattavuutta laskivat puolestaan merkittävästi kohonneet raaka-aine- ja 

rahtikustannukset. Tuotteiden kysyntä molemmissa liiketoiminnossa säilyi kuitenkin korkealla tasolla. 

Kustannusten nousu jatkui toisella neljänneksellä ja toteutettavilla hinnankorotuksilla vastataan jo 

realisoituneeseen kustannusinflaatioon. Ruokaratkaisuissa hinnankorotukset asiakkaille astuvat 

voimaan asteittain loppukesän ja syksyn aikana.  

Öljykasvituotteissa korkeampien myyntihintojen toteuttaminen on hitaampaa sopimusten rakenteista ja 

laajemmasta asiakaspohjasta johtuen. Kotimaiselle rypsiöljylle on erittäin hyvä kysyntä kaikissa 

myyntikanavissa. Meneillään olevan viljelykauden onnistuminen öljykasviraaka-aineen saatavuuden ja 

hinnan osalta on kannattavuutemme kannalta merkittävä asia. 

Viime aikoina toteutettujen kyselyjen mukaan yhä useampi kuluttaja on muuttanut 

ostokäyttäytymistään ruoan hinnan noustessa. Apetitin tuotteilla on vahva asema vähittäiskaupassa 

vihannespakasteiden ainoana kotimaisena vaihtoehtona ja markkinajohtajana, mikä osaltaan turvaa 

tuotteidemme kysyntää myös muuttuneessa tilanteessa. Apetitin tuotteet ovat laadukkaita ja 

hinnaltaan kilpailukykyisiä. Ne vastaavat myös vallitseviin ruokatrendeihin arjen helpottamisen, 

kotimaisuuden, hyvinvoinnin, kasvipohjaisuuden sekä vastuullisuuden osalta. 

Toukokuun alussa käynnistyneet Pudasjärven pizzalinjaston rakennustyöt etenivät kesän aikana 

suunnitelmien mukaan. Noin 2 miljoonan euron investointi valmistui heinäkuussa ja kaupallinen 

tuotanto uudella linjastolla käynnistyi elokuun alussa. Kauppojen pakastealtaisiin uudet pizzat saadaan 

lokakuun aikana. Tavoitteenamme on haastaa ulkomaiset kilpailijamme juureen leivotulla taikinalla, 

mahdollisuuksien mukaan hyödynnetyillä kotimaisilla raaka-aineilla ja kiviarinalla paistetulla 

herkullisella pohjalla. 

Säkylässä olemme jatkaneet tuotannon tehokkuutta parantavia investointeja. Kesän aikana käyttöön 

otettu herneen vastaanotto tuotantolinjan alkupäässä avaa osaltaan tuotannon pullonkauloja ja 

parantaa mahdollisuuksiamme lisätä herneen tuotannon kapasiteettia tulevaisuudessa.  

Avomaankasvisten osalta sato-odotukset ovat positiivisen toiveikkaat. Alkukesään ajoittuneet helteet 

eivät jatkuneet kasvien kannalta liian pitkään ja sateita on saatu viljelyalueellamme pääosin tasaisesti 

pitkin kasvukautta. Parin heikomman vuoden jälkeen myös hernesadosta odotetaan hyvää. Viileämpi 

sää on auttanut myös herneiden tasaisempaan kehitykseen, mikä on ollut hyvä asia herneen laadun ja 

tuotannon sujuvuuden kannalta. 

Öljykasvien osalta kesän kasvukauden olosuhteet ovat olleet toistaiseksi pääasiassa suotuisat. 

Baltiassa sadonkorjuu alkoi ajallaan ja kotimaassa pääsatoa päästäneen puimaan syyskuussa hieman 

normaalia myöhemmin. Rypsin ja rapsin kokonaisviljelypinta-ala kasvoi Suomessa edellisvuoteen 

verrattuna noin 12 000 hehtaaria, mikä parantaa osaltaan sadon määräennustetta.   

Apetitin Viljakauppa-liiketoiminnan myynti Bernerille toteutui toukokuun lopussa, ja se mahdollistaa 

keskittymisen jalostavien liiketoimintojen eli Ruokaratkaisuiden ja Öljykasvituotteiden kasvattamiseen 

ja kehittämiseen. Apetit jatkaa Bernerin kanssa vahvaa yhteistyötä öljykasviraaka-aineen hankinnassa 

sekä öljykasvien viljelypinta-alan ja satotason kasvattamisessa yhdessä viljelijöiden kanssa. 

Apetitin tuotteet edistävät monella tapaa kestävää syömistä. Elokuussa ammattikeittiöille 

lanseerattavat Itämeren silakkapihvit vahvistavat lähikalatuotteiden sarjaa. Tuote valmistetaan 

Itämeren kalapuikon tapaan kotimaisesta nahattomasta silakkafileestä. Silakanpyynnin myötä 

vesistöstä poistuu rehevöitymistä lisääviä ravinteita ja levää. Kestävillä ruokavalinnoilla on merkitystä.” 
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JATKUVIEN TOIMINTOJEN LIIKEVAIHTO JA TULOS  

 

Huhti-kesäkuu  

 

Liikevaihto vuoden toisella neljänneksellä oli 47,3 (33,8) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli -1,0 (0,4) 

miljoonaa euroa. Liikevoitto sisältää satokausituotannosta ja öljykasvivarastojen pienentymisestä 

aiheutuvien kiinteiden kustannusten varastoon aktivoinnin tulosvaikutuksen -1,0 (-0,8) miljoonaa 

euroa. 

 

Osuus osakkuusyhtiö Sucroksen tuloksesta huhti-kesäkuussa oli -0,1 (-0,2) miljoonaa euroa. 

 

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

euroa. Kauden tulos oli -0,9 (0,2) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos -0,14 (0,04) euroa.  

 

Tammi-kesäkuu 

 

Liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 89,9 (70,9) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli -1,2 (2,8) miljoonaa euroa. 

Liikevoitto sisältää satokausituotannosta ja öljykasvivarastojen pienentymisestä aiheutuvien kiinteiden 

kustannusten varastoon aktivoinnin tulosvaikutuksen -1,9 (-1,2) miljoonaa euroa. 

 

Osuus osakkuusyhtiö Sucroksen tuloksesta tammi-kesäkuussa oli -0,4 (-0,6) miljoonaa euroa.  

 

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

 

Tulos ennen veroja oli -1,6 (2,3) miljoonaa euroa ja kauden tulosta vastaavat verot 0,2 (-0,5) miljoonaa 

euroa. Kauden tulos oli -1,4 (1,8) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos -0,22 (0,28) euroa. 

 

RAHAVIRRAT, RAHOITUS JA TASE 

 

Apetit-konsernin taseasema niin omavaraisuuden kuin maksuvalmiudenkin osalta pysyi vahvana.  

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli tammi-kesäkuussa 17,8 (24,4) miljoonaa euroa. Käyttöpääoman 

muutoksen vaikutus oli 15,7 (22,0) miljoonaa euroa. Käyttöpääoman muutoksien kausiluonteisuudesta 

on kerrottu Toiminnan kausiluonteisuus -otsikon alla.   

 

Investointien nettorahavirtaan sisältyy Viljakauppa-liiketoiminnan myynti ja rahavirta oli 13,4 (-3,3) 

miljoonaa euroa. Rahoituksen rahavirta oli -30,8 (-16,7) miljoonaa euroa, mikä sisältää nettona 

lainojen takaisinmaksuja -27,6 (-13,0) ja osingonmaksuja -2,5 (-3,1) miljoonaa euroa.  

 

Konsernin korolliset velat kauden päättyessä olivat 3,5 (8,3) miljoonaa euroa ja likvidit rahavarat 7,9 
(5,5) miljoonaa euroa. Korolliset nettovelat olivat -4,4 (2,8) miljoonaa euroa.  
 
Konsernin taseen loppusumma oli 110,8 (118,3) miljoonaa euroa. Oman pääoman määrä oli 

katsauskauden päättyessä 91,6 (90,3) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 82,7 (76,3) prosenttia ja 

nettovelkaantumisaste -4,8 (3,1) prosenttia. Konsernin maksuvalmiutta hoidetaan sitovin 

limiittisopimuksin, kiinteillä lainoilla ja yritystodistusohjelmalla. Kauden päättyessä limiittejä oli 

nostettavissa 29 (29) miljoonaa euroa. Yritystodistuksia oli emittoituna 0,0 (3,0) miljoonaa euroa.  

INVESTOINNIT  

Jatkuvien toimintojen bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen tammi-kesäkuussa olivat 3,0 (3,3) 

miljoonaa euroa. Investoinnit jakautuivat seuraavasti: Ruokaratkaisut 2,6 (1,0) miljoonaa euroa, 

Öljykasvituotteet 0,4 (2,2) miljoonaa euroa, Konsernitoiminnot 0,0 (0,1) miljoonaa euroa. 
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HENKILÖSTÖ 

Tammi-kesäkuussa 2022 jatkuvissa toiminnoissa työskenteli 270 (271) henkilöä kokoaikaiseksi 

muutettuna. Apetit-konsernissa työskenteli kesäkuun lopussa 331 henkilöä. Apetitin Säkylän tehtaan 

työntekijämäärässä on vuoden aikana satokausien mukaista vaihtelua. 

 

VILJAKAUPPA-LIIKETOIMINNAN MYYNTI 

 

Apetit tiedotti 28.12.2021, että sen tytäryhtiö Avena Nordic Grain oli sopinut Viljakauppa-liiketoiminnan 

Baltian toimintojen myymisestä Scandagra-konsernille sisältäen Avenan Viron ja Liettuan yhtiöiden 

liiketoiminnan. 

 

Viron yhtiötä koskeneen kaupan ehdot täyttyivät ja kauppa toteutui 10.3.2022. Liettuan yhtiötä 

koskeneen kaupan ehdot täyttyivät ja kauppa toteutui 31.3.2022. Myös Latvian yhtiö päätettiin sulkea 

ja sen liiketoiminta on ajettu alas. Latvian yhtiö toimi pääasiassa Liettuassa hankitun vehnän ja 

öljykasvien logistisena tukena. 

 

Apetit tiedotti 23.3.2022, että se on sopinut Viljakauppa-liiketoimintansa myymisestä Berner Oy:lle. 

Viljakauppa-liiketoiminnan myynti Berner Oy:lle toteutui 31.5.2022. Liiketoimintakauppa sisältää 

Avenan kotimaan viljakauppaliiketoiminnan sekä viljavarastot ja satamaoperaatiot Suomessa. 

 

Liiketoimintakaupan sovittu kauppahinta oli noin 4 miljoonaa euroa lisättynä siirtyvällä vaihto-

omaisuudella. Kaupan luovutusvoitto verojen jälkeen oli 1,9 miljoonaa euroa. 

 

STRATEGIA 

 

Strategiakausi 2020-2022 

 

Keskeistä Apetitin 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. 
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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. 

 

Taloudelliset tavoitteet 

 

Käyttökate (EBITDA) 14 milj. euroa vuonna 2022 (vuonna 2019: jatkuvat toiminnot 0,8 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 

toimialajärjestelyille.  

 

*Viljakauppa-liiketoiminnan myynti Berner Oy:lle toteutui 31.5.2022. 

 

TOIMINTAYMPÄRISTÖ 

 

Kysyntätekijät 

 

Ruoan vähittäiskauppamyynti oli edelleen korkealla tasolla. Päivittäistavaroiden myynti kasvoi tammi-

kesäkuussa 1,1 prosenttia. Vähittäiskaupassa pakastekategoria, pois lukien jäätelöt, kasvoi 

alkuvuonna Suomessa 4,0 prosenttia. Food service -tukkukauppa kasvoi tammi-kesäkuussa 22,4 

prosenttia. Kotimaisen rypsiöljyn osuus myynnistä on säilynyt korkealla tasolla.    

 

Yleisinä ruokatrendeinä vahvistuvat kuluttajien laatu- ja vastuullisuustietoisuus sekä kotimaisuuden 

arvostaminen, mikä on kasvattanut kotimaisten brändituotteiden kysyntää. Kuluttajat arvostavat myös 

tuotteita, jotka tuovat ruokailuun nopeutta, helppoutta, monipuolisuutta ja terveellisyyttä. Myös 

kiinnostus kokonaisvaltaista hyvinvointia kohtaan kasvaa edelleen. Apetitin tuotteisto perustuu arkea 

helpottaviin ja hyvinvointia lisääviin kasvis- ja kalapohjaisiin tuotteisiin, joiden kysynnän kasvun 

oletetaan jatkuvan. 

 

Ukrainan sodan vaikutukset liiketoiminnalle 

 

Ukrainassa käytävä sota vaikuttaa Apetitin liiketoimintaan välillisesti energian, raaka-aineiden ja 

pakkausmateriaalien kallistumisen myötä. Apetitilla ei ole toimintaa Ukrainassa, Venäjällä tai Valko-

Venäjällä. Apetit ei myöskään vie elintarvikkeita tai raaka-aineita näihin maihin. Joitain yksittäisiä 

ruoantuotannossa käytettäviä raaka-aineita, kuten mausteita, on aiemmin tullut Venäjältä, mutta 

kyseisille raaka-aineille on löydetty vaihtoehtoinen toimittaja. Ukrainan tapahtumat luovat 

epävarmuutta öljykasviraaka-aineiden ja lopputuotteiden hintoihin, joiden volatiliteetti on 

poikkeuksellisen suurta. Myös logistiset ketjut raaka-aineiden ja materiaalien osalta saattavat häiriintyä 

sodan vaikutuksesta. Pakotteiden mahdollisia liiketoimintavaikutuksia seurataan aktiivisesti. 

 

Covid-19-pandemian vaikutukset liiketoiminnoille 

 

Covid-19-pandemian vaikutukset Apetit-konsernissa vaihtelevat liiketoiminnoittain. Apetit on 

ennakoivan ja systemaattisen toiminnan ansiosta onnistunut pitämään operatiivisen toiminnan 
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normaalina koko pandemian ajan. 

 

Ruokaratkaisut 

 

Covid-19-pandemia on heijastunut voimakkaimmin Ruokaratkaisut-liiketoimintaan. Pandemian aikana 

syöminen siirtyi kotiin lisäten ruoanlaittoa helpottavien aterianosien myyntiä. Pandemiaan liittynyt 

kysynnän kasvu on ainakin osittain jäänyt pysyväksi ja pakasteiden kysyntä siten korkealle tasolle. 

 

Food service -puolella kysyntä on palautunut lähes pandemiaa edeltävälle tasolle. 

 

Öljykasvituotteet 

 

Öljykasvituotteissa kasviöljyjen kysyntä on kasvanut erityisesti vähittäiskaupassa ja on edelleen 

korkealla tasolla.  

 

KESTÄVÄ ARVOKETJU 

 

Apetitin yritysvastuu perustuu kestäviin ruokavalintoihin: Apetit haluaa toiminnallaan edistää 

ruokaketjua, jossa sekä ihmiset että ympäristö voivat hyvin. Tuotteissaan Apetit panostaa kotimaisiin 

raaka-aineisiin, kasviksiin ja lähikalaan. 

 

Apetitin maaliskuussa 2021 julkaistussa yritysvastuuohjelmassa Apetit on sitoutunut muun muassa 75 

prosentin päästövähennykseen oman toimintansa päästöjen osalta* sekä siirtymään 100-prosenttisesti 

kierrätettävien pakkausmateriaalien käyttöön**. 

 

Apetit toteuttaa ja kehittää kestävää liiketoimintaa yritysvastuuohjelmassa määriteltyjen tavoitteiden 

mukaisesti. Keskeisimmät kestävää liiketoimintaa tukevat toimenpiteet ovat: 

 

Uudet energiaratkaisut 

Apetit ilmoitti keväällä 2022 uusivansa Säkylän pakastetehtaan energiaratkaisun. Uusi energiaratkaisu 

nostaa tehtaalla käytettävän uusiutuvan energian osuuden noin 70 prosenttiin sekä parantaa 

merkittävästi energiatehokkuutta lämmön talteenoton myötä. Aiemmin Säkylän energiaratkaisu on 

perustunut fossiilisiin energialähteisiin. Uuden ratkaisun myötä Säkylän tehtaan vuosittaiset CO2-

päästöt alentuvat jopa 80 prosenttia. Uusi energiaratkaisu on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2023 

toisella neljänneksellä. Parhaillaan projekti on suunnitteluvaiheessa. 

 

Aiemmin Apetit on rakentanut bioenergialaitoksen Kirkkonummen kasviöljypuristamon yhteyteen. 

Laitos otettiin käyttöön syksyllä 2021. Se korvasi uusiutumattomiin polttoaineisiin perustuvan 

energiaratkaisun ja pienensi samalla koko konsernin hiilidioksidipäästöjä merkittävästi.  

 

Maaperän kasvukunnon edistäminen 

Apetit on mukana useassa hankkeessa, joissa selvitetään hiilen sitoutumista maaperään sekä 

kehitetään maaperän kasvukuntoa parantavia toimenpiteitä. Hiiliviljelyyn ja maaperän 

kasvukuntoon liittyvien toimenpiteiden tutkimusta, kehittämistä sekä käytäntöjä toteutetaan Apetitin 

Räpin koetilalla sekä sopimusviljelijöiden pelloilla. Maaperän luontaisen kasvukunnon parantamisella 

tähdätään paitsi hiilen sitomiseen myös ravinnevalumien vähentämiseen. 

 

Kestäviä pakkausratkaisuja 

Osana pakkausratkaisujen pitkäjänteistä kehittämistä Apetit on sitoutunut lisäämään pakkausten 

kierrätettävyyttä, selkeyttämään pakkausten kierrätysmerkintöjä ja -ohjeistuksia sekä suosimaan 

mahdollisuuksien mukaan uusiutuvista luonnonvaroista valmistettujen materiaalien käyttöä. 

 

Sivuvirtoja hyötykäyttöön 

Satokausituotannon sivuvirtoja, kuten kuoria ja laadunvarmistuksessa poistettuja kasviksia tai niiden 
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osia toimitetaan bioenergian raaka-aineeksi. Vuonna 2023 käyttöönotettavassa Säkylän uudessa 

energiaratkaisussa tuotannossa tarvittava höyry tuotetaan osin biokaasulla, jonka raaka-aineena on 

käytetty Säkylän tehtaan sivuvirtoja. Kirkkonummen öljynpuristamon tuotannon sivuvirrat pystytään 

suurelta osin hyödyntämään omassa bioenergialaitoksessa polttoaineena. 

 

Tuotteita kotimaisesta järvikalasta 

Apetitin kotimaisiin lähikaloihin perustuva tuoteperhe on vakiinnuttanut asemansa suomalaisten 

ruokapöydissä. Lähikalatuotteilla on tutkitusti rehevöitymistä hillitsevä vaikutus sekä maltillinen 

hiilijalanjälki. Tuoteperheen tuotteita ovat Kotimainen Järvikalapuikko ja Järvikalapihvit ja Itämeren 

kalapuikko. Kuluvan syksyn uutuus, Itämeren kalapihvi, lanseerataan ammattikeittiöille elokuussa ja 

kuluttajille lokakuussa. 

 

Materiaalitehokkuuden parantaminen 

Apetit liittyi vuoden 2020 alussa elintarvikealan materiaalitehokkuussitoumukseen (2020-2022) 

keskeisinä tavoitteinaan raaka-ainekäytön tehokkuuden parantaminen, sekajätteen määrän 

pienentäminen sekä vedenkulutuksen vähentäminen. Materiaalitehokkuutta kehittämällä Apetit pyrkii 

parantamaan tuotantonsa tehokkuutta ja samalla kannattavuutta. Säkylän tuotantolaitoksella 

toteutettiin materiaalikatselmus loppuvuonna 2020. Materiaalitehokkuuteen liittyvillä toimenpiteillä ja 

investoinneilla on onnistuttu vähentämään veden ja energiankäyttöä sekä nostamaan raaka-aineiden 

hyötysuhdetta. 

 

Sähköä tuulivoimalla 

Apetit-konsernin tuotantolaitoksilla on siirrytty täysin uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön 

käyttöön 1.4.2020 alkaen. Apetitin tuotantolaitoksissa käytetään ainoastaan tuulivoimalla tuotettua 

sähköä. Tuulivoiman käyttöönoton ja Kantvikin bioenergialaitoksen käyttöönoton myötä Apetit-

konsernin omat CO2-päästöt ovat pienentyneet 56 prosenttia vertailuvuoteen 2019 nähden. 

 

*Sisältää GHG-protokollan mukaisen laskennan Scope1&2 -päästöt. 

**Sisältää vähittäiskaupassa myytävien Apetit-tuotteiden pakkausmateriaalit. 

 

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 

satokausituotannon takia voimakkainta Ruokaratkaisut-segmentin ja osakkuusyhtiö Sucroksen 

toiminnassa. 

 

Satokaudet aiheuttavat kausivaihtelua myös sitoutuneen käyttöpääoman määrässä. Öljykasvituotteet-

segmenttiin sitoutunut käyttöpääoma on korkeimmillaan vuoden loppupuolella ja laskee alimmilleen 

kesällä ennen seuraavan satokauden alkua. Myös Ruokaratkaisut-segmentin satokausituotannon 

kausiluonteisuus nostaa sitoutuneen käyttöpääoman määrän liiketoiminnassa korkeimmilleen vuoden 

vaihteen tienoilla. 
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LIIKETOIMINTAKATSAUKSET 

 

Ruokaratkaisut 
Kasvis- ja ruokapakasteet 

 

Milj. euroa 
4-6 

2022 
4-6 

2021 
Muutos 

1-6 
2022 

1-6 
2021 

Muutos 
1-12  
2021 

Liikevaihto 14,7 14,0 5 % 31,9 30,7 4 % 61,5 

Käyttökate 0,5 0,8  2,4 3,2  9,2 

Liikevoitto -0,4 -0,1  0,7 1,5  5,9 

 

Huhti-kesäkuun taloudellinen ja toiminnallinen kehitys 

 

Liikevaihto kasvoi ja oli huhti-kesäkuussa 14,7 (14,0) miljoonaa euroa. Food service -kanavassa 

pakasteiden myynnin kasvu on ollut voimakasta ja vähittäiskaupassa pakasteiden myynti on jatkunut 

vahvana. Vähittäiskaupassa ruoka- ja vihannespakasteiden myynti kesäkuukausien aikana on 

kausiluontoisesti muihin kuukausiin verrattuna hiljaisempaa. 

 

Liikevoitto oli -0,4 (-0,1) miljoonaa euroa. Kannattavuutta on pääosin haastanut tuotantopanoksiin 

kohdistunut inflaatio, jonka vieminen myyntihintoihin tapahtuu hinnoittelujaksoista riippuen loppukesän 

ja syksyn aikana. Pudasjärven pizzalinjaston investointiin valmistautuminen tuotannon alasajolla 

toukokuussa aiheutti tuotannon tehottomuutta. 

 

Tammi-kesäkuun yhteenveto 

Ruokaratkaisujen liikevaihto kasvoi hieman, kannattavuuden kuitenkin heikentyessä vertailukaudesta 

ja liikevoitto oli 0,7 (1,5) miljoonaa euroa. 

Ruoan viennin osuus liikevaihdosta oli 8 prosenttia (1-6/2021: 8 %) ja suuntautui pääosin Ruotsiin, 

Italiaan ja Iso-Britanniaan. 

Ruokaratkaisuiden investoinnit olivat 2,6 (1,0) miljoonaa euroa ja kohdistuivat pääosin Säkylän 

pakastetehtaan tuotannon tehostamiseen herneen vastaanottoon tuotantolinjan alkupäässä ja 

Pudasjärven pizzalinjaston investointiin.  

Toimintaympäristö 

 

Avomaankasvisten osalta sato-odotukset ovat positiivisen toiveikkaat. Alkukesään ajoittuneet helteet 

eivät jatkuneet kasvien kannalta liian pitkään ja sateita on saatu tasaisesti pitkin kasvukautta. Parin 

heikomman vuoden jälkeen myös hernesadosta odotetaan hyvää. Viileämpi sää on auttanut myös 

herneiden tasaisempaan kehitykseen, mikä on ollut hyvä asia herneen laadun ja tuotannon 

sujuvuuden kannalta. 

 

Vähittäiskaupassa pakastekategoria* (pl. jäätelöt) kasvoi Suomessa vertailukauteen nähden verrattuna 

4 prosenttia. Food service -tukkukauppa** kasvoi tammi-kesäkuussa 22,4 prosenttia. Kesäkuussa 

Food service -tukkukauppa** kasvoi 12,3 prosenttia edellisvuoden kesäkuuhun verrattuna.  

 
                                                                                              *Lähde: Nielsen Homescan Finland 

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

 

Milj. euroa 
4-6 

2022 
4-6 

2021 
Muutos 

1-6 
2022 

1-6 
2021 

Muutos 
1-12  
2021 

Liikevaihto 32,8 19,9 65 % 58,2 40,4 44 % 88,1 

Käyttökate 0,2 1,2  -0,0 2,8 
 

3,4 

Liikevoitto -0,2 0,9  -0,8 2,2 
 

2,0 

 

Huhti-kesäkuun taloudellinen ja toiminnallinen kehitys 

 

Liikevaihto kasvoi huhti-kesäkuussa selvästi ja oli 32,8 (19,9) miljoonaa euroa. Liikevaihtoa kasvatti 

pääosin markkinahintojen nousu. Myyntivolyymit kasvoivat vertailukauden tasosta. Vienti kohdistui 

pääosin Norjaan ja Ruotsiin ja sen osuus liikevaihdosta oli 20 prosenttia.  

Liikevoitto oli -0,2 (0,9) miljoonaa euroa. Merkittävästi kohonneet raaka-aine- ja rahtikustannukset 

pienensivät jalostusmarginaalia ja laskivat kannattavuutta. Nopeaa kustannusnousua ei ole kyetty 

viemään täysimääräisesti lopputuotteiden myyntihintoihin.  

 

Tammi-kesäkuun yhteenveto 

 

Öljykasvituotteiden liikevaihto kasvoi selvästi vertailukauteen nähden ja oli 58,2 (40,4) miljoonaa 

euroa. Liikevaihtoa kasvatti markkinahintojen nousu, myyntivolyymit olivat vertailukauden tasolla. 

Liikevoitto oli -0,8 (2,2) miljoonaa euroa. 

 

Ensimmäinen kaupallinen tuote Apetit Minijauhispyörykkä, jossa on käytetty rypsi-ingredientti 

BlackGrainia, lanseerattiin vuoden alussa ammattikeittiöille. Pääosa viime vuoden syksyllä 

käynnistyneestä pientuotannosta toimitetaan asiakkaiden tuotantotestaukseen sekä omaan 

kehitystyöhön. Toimenpiteet kaupallisen mittakaavan tuotannon käynnistämiseksi ovat käynnissä. 

 

Kauden investoinnit olivat 0,4 (2,2) miljoonaa euroa. 

 

Toimintaympäristö 

 

Kuluvan kasvukauden rypsin ja rapsin yhteisala on Luken ennakkotilaston mukaan 43 000 hehtaaria, 

josta rypsiä on 33 500 hehtaaria ja rapsia 9 500 hehtaaria. Kasvua kokonaisuutena edelliseen vuoteen 

(2021) verrattuna on noin 13 %. Syysrypsiä ja -rapsia kylvettiin syksyllä ennätysmäärä, noin 10 000 

hehtaaria. Talvituhot olivat kuitenkin mittavat ja noin 80 prosenttia kylvetyistä syysöljykasveista 

tuhoutui talven aikana. 

Viiden edellisen vuoden (2017-2021) keskimääräinen rypsin ja rapsin yhteisviljelyala on Suomessa 

ollut 45 580 hehtaaria. Kesän kasvukauden olosuhteet ovat olleet toistaiseksi suotuisat. Talvituhojen 

uudelleenkylvöt tehtiin suhteellisen myöhään, jopa kesäkuun alussa. Tämä osaltaan viivästyttää 

sadonkorjuuta ja kasvattaa satoriskiä.  

Kotimaisen rypsiöljyn osuus myynnistä on viime aikoina säilynyt korkealla tasolla. Kasviöljyn kysyntä 

Food service -kanavassa palautui kauden lopulla koronapandemiaa edeltävälle tasolle. 
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Konsernitoiminnot 

 

Milj. euroa 4-6 
2022 

4-6 
2021 

Muutos 
1-6 

2022 
1-6 

2021 
Muutos 

1-12  
2021 

Liikevaihto - -  - -  - 

Käyttökate -0,3 -0,3  -0,8 -0,6  -1,5 

Liikevoitto -0,5 -0,5  -1,1 -0,9  -2,2 

 

Konsernitoiminnot raportoidaan segmentteihin kuulumattomina muina toimintoina ja se sisältää 

konsernihallinnon, strategisten hankkeiden sekä pörssilistaukseen liittyvät kulut. 
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LOPETETUT TOIMINNOT 

 

Viljakauppa 
Kotimainen ja kansainvälinen vilja-, öljy- ja palkokasvi- sekä rehuraaka-ainekauppa 

 

Milj. euroa 
4-6 

2022 
4-6 

2021 
Muutos 

1-6 
2022 

1-6 
2021 

Muutos 
1-12 
2021 

Liikevaihto 21,9 40,3 -46 % 64,0 76,2 -16 % 164,5 

Käyttökate 2,3 -1,4  2,9 -2,6  -2,0 

Liikevoitto 2,2 -1,6  2,6 -3,1  -3,0 

 

Huhti-kesäkuun taloudellinen ja toiminnallinen kehitys 

 

Liikevaihto huhti-kesäkuussa oli 21,9 (40,3) miljoonaan euroa. Liikevoitto oli 2,2 (-1,6) miljoonaa euroa.  

Viljakauppa-liiketoiminnan myynti Berner Oy:lle on toteutunut 31.5.2022. Liikevoitto sisältää 

luovutusvoittoa 2,3 miljoonaa euroa. 

Tammi-kesäkuun yhteenveto 

Liikevaihto oli 64,0 (76,2) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 2,6 (-3,1) miljoonaa euroa. Liikevoitto sisältää 

luovutusvoittoa Baltian liiketoimintojen ja Suomen liiketoimintojen myynnistä 2,3 miljoonaa euroa. 

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

 

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä Palkka- ja palkkioselvitys  

 

Apetitin selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) ja 

palkitsemisraportti on julkaistu vuosikertomuksen yhteydessä 10.3.2022. Selvitykset ovat saatavilla 

Apetitin verkkosivustolla.  

 

Varsinainen yhtiökokous 2022 

 

Apetit Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Säkylässä 5.5.2022. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 

ja konsernitilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä 

toimitusjohtajalle tilikaudelta 2021.  

 

Yhtiökokouksen 2022 päätökset 

 

Osingonjako 

 

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2021 maksetaan osinkoa 0,40 

euroa osaketta kohden. Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 

9.5.2022 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 

16.5.2022 alkaen. Osinkoa ei makseta yhtiön hallussa oleville omille osakkeille. 

 

Hallintoneuvoston jäsenten, hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan jäsenten ja tilintarkastajien valinta 

sekä palkkioista päättäminen 

 

Hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi vahvistettiin osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti 14 

yhtiökokouksen nimeämää jäsentä. Hallintoneuvoston erovuoroisten jäsenten tilalle valittiin kaksi 

henkilöä. Pekka Perälä valittiin uudelleen. Uutena jäsenenä hallintoneuvostoon valittiin Tommi Mäkelä. 

 

Osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan jäseniksi valittiin 

Pekka Perälä ja Henrika Vikman. 

 

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajiksi valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young 

Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Erika Grönlund, KHT, ja Osmo Valovirta, KHT. Toimikausi 

kestää vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. 

 

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien ehdotusten mukaisesti, 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. 

 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta 

 

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 80 

000 (kahdeksankymmenentuhannen) yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla 

pääomalla, joka edustaa noin 1,27 prosenttia yhtiön tämänhetkisestä osakemäärästä. Valtuutus 

sisältää oikeuden hyväksyä yhtiön omat osakkeet pantiksi. 

 

Valtuutus on voimassa vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin 

enintään 31. toukokuuta 2023 asti. Valtuutus kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 28.5.2021 

annetun osakkeiden hankintavaltuutuksen. 
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Hallituksen valtuuttaminen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien 

omien osakkeiden luovuttamisesta (osakeanti) 

 

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista 

yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti: Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 600 

000 (kuusisataatuhatta) osaketta, mikä määrä vastaa noin 9,5 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden 

tämänhetkisestä lukumäärästä. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa sekä uusia osakkeita että yhtiön 

hallussa olevia osakkeita. 

 

Valtuutus on voimassa vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin 

enintään 31. toukokuuta 2024 asti. Valtuutus kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 28.5.2021 

annetun osakeantivaltuutuksen. 

 

Osakkeenomistajan ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamisesta 

 

Yhtiökokous hylkäsi osakkeenomistajan ehdotuksen yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi. 

OSAKKEET JA OMISTUS  

Osakkeet, osakepääoma ja kaupankäynti  

Apetit Oyj:n osakkeet ovat yhtä sarjaa. Kaikilla osakkeilla on sama ääni- ja osinko-oikeus. 
Yhtiöjärjestyksen määräyksellä osakkeenomistajan äänimäärä on rajattu yhteen kymmenesosaan 
yhtiökokouksessa edustetusta äänimäärästä. Yhtiön osakkeen nimellisarvo on kaksi (2) euroa. Yhtiön 
liikkeelle laskemien osakkeiden kokonaismäärä oli katsauskauden alussa ja lopussa 6 317 576 
kappaletta ja rekisteröity ja maksettu osakepääoma 12 635 152 euroa. Osakepääoman 
vähimmäismäärä on 10 miljoonaa euroa ja enimmäismäärä 40 miljoonaa euroa.  

Omat osakkeet  

Katsauskauden päättyessä yhtiön hallussa oli aikaisempina vuosina hankittuja omia osakkeita 
yhteensä 77 668 kappaletta. Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet edustavat 1,2 prosenttia yhtiön 
osake- ja äänimäärästä. Omilla osakkeilla ei ole ääni- eikä osinko-oikeutta. 

Osakkeen hinta ja vaihto 

Yhtiön osakkeita vaihdettiin pörssissä katsauskauden aikana 317 291 (753 037) kappaletta, mikä oli 
5,0 (11,9) prosenttia koko osakemäärästä. Osakkeen ylin kurssi oli 13,90 (14,90) euroa ja alin 9,64 
(10,70) euroa. Vaihdettujen osakkeiden keskihinta oli 11,31 (13,05) euroa. Kauden osakevaihto oli 3,6 
(9,8) miljoonaa euroa. Katsauskauden päättyessä koko osakekannan markkina-arvo oli 61,9 (83,1) 
miljoonaa euroa. 

Johdon liiketoimet 

Apetitin johdon Apetitin arvopapereita koskevat liiketoimet katsauskauden ajalta on julkaistu 
pörssitiedotteina, ja ne ovat luettavissa yhtiön verkkosivuilla. 
 
LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT 

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 ja kuluttajien ostovoimaan, toimittajien 
ja palveluntuottajien toimituskykyyn sekä muutoksiin liiketoiminta-alueilla ja asiakkuuksissa. 

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT 

Yhtiöllä ei ole merkittäviä katsauskauden jälkeisiä tapahtumia. 
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KONSERNIN LAAJA 
TULOSLASKELMA             

            

Milj. euroa 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 

  2022 2021 2022 2021 2021 

            

Jatkuvat toiminnot           

            

LIIKEVAIHTO 47,3 33,8 89,9 70,9 149,1 

Liiketoiminnan muut tuotot 0,3 0,2 0,5 0,5 0,9 

Materiaalit ja palvelut -38,9 -24,7 -71,9 -50,0 -104,7 

Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -3,9 -3,7 -8,0 -7,7 -16,5 

Poistot   -1,4 -1,3 -2,7 -2,6 -5,3 

Arvonalentumiset - - - - -0,0 

Liiketoiminnan muut kulut -4,5 -4,0 -9,0 -8,4 -17,5 

LIIKEVOITTO -1,0 0,4 -1,2 2,8 5,8 

            

Rahoitustuotot 0,2 0,2 0,4 0,4 0,8 

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

Osuus pääomaosuusmenetelmällä 
yhdisteltävien yhteisöjen tuloksista -0,1 -0,2 -0,4 -0,6 0,4 

VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA -1,1 0,3 -1,6 2,3 6,4 

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

Voitto/tappio jatkuvista toiminnoista -0,9 0,2 -1,4 1,8 5,3 

            

Lopetetut toiminnot           

Voitto/tappio lopetetuista toiminnoista 1,8 -1,4 2,0 -2,8 -2,9 

            

TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 0,9 -1,2 0,6 -1,1 2,4 

            
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu laimentamaton 
osakekohtainen tulos   

Jatkuvat toiminnot -0,14 0,04 -0,22 0,28 0,85 

Lopetetut toiminnot 0,28 -0,23 0,31 -0,45 -0,47 

Emoyhtiön omistajille 0,14 -0,19 0,09 -0,17 0,38 

            
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu laimennettu 
osakekohtainen tulos   

Jatkuvat toiminnot -0,14 0,04 -0,22 0,28 0,85 

Lopetetut toiminnot 0,28 -0,23 0,31 -0,45 -0,47 

Emoyhtiön omistajille 0,14 -0,19 0,09 -0,17 0,38 

            

Muut laajan tuloslaskelman erät:           

Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä -0,0 0,0 -0,0 0,0 0,0 

Rahavirran suojaus -2,8 -0,9 0,2 -0,7 -1,0 

Erät, jotka saatetaan myöhemmin 
siirtää tulosvaikutteisiksi -2,8 -0,9 0,2 -0,7 -1,0 

            

LAAJA TULOS YHTEENSÄ -1,9 -2,1 0,8 -1,8 1,3 

            

Laajan tuloksen jakautuminen           

Emoyhtiön omistajille -1,9 -2,1 0,8 -1,8 1,3 
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KONSERNITASE        

        
Milj. euroa 30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021 

        

VARAT       

PITKÄAIKAISET VARAT       

Aineettomat hyödykkeet 1,3 2,4 1,8 

Liikearvo  0,4 0,4 0,4 

Aineelliset hyödykkeet 37,9 37,1 38,2 

Käyttöoikeusomaisuus 1,9 4,2 3,0 

Osuudet osakkuusyhtiöissä 19,6 19,1 19,9 

Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat 0,3 0,3 0,3 

Pitkäaikaiset myynti- ja muut saamiset 0,0 0,0 0,0 

Laskennalliset verosaamiset 4,0 4,5 4,2 

PITKÄAIKAISET VARAT 65,5 68,0 68,0 

        

LYHYTAIKAISET VARAT       
Vaihto-omaisuus 26,5 31,3 70,8 

Myyntisaamiset ja muut saamiset 10,9 13,5 10,8 

Rahavarat 7,9 5,5 7,5 

LYHYTAIKAISET VARAT 45,3 50,3 89,1 

        

Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät - - 0,1 

        

VARAT 110,8 118,3 157,1 

        

  30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021 

OMA PÄÄOMA JA VELAT       
Emoyhtiön omistajat 91,6 90,3 93,3 

OMA PÄÄOMA 91,6 90,3 93,3 

        

PITKÄAIKAISET VELAT       
Laskennalliset verovelat 0,1 0,0 0,1 

Pitkäaikaiset korolliset velat 1,1 3,1 1,8 

Pitkäaikaiset korottomat velat - 0,2 0,1 

Eläkevelvoitteet 0,2 0,2 0,2 

PITKÄAIKAISET VELAT 1,4 3,4 2,3 

        

LYHYTAIKAISET VELAT       
Lyhytaikaiset korolliset velat 2,4 5,3 30,5 

Ostovelat ja muut velat 15,4 19,3 31,1 

LYHYTAIKAISET VELAT 17,7 24,6 61,5 

        
VELAT YHTEENSÄ 19,1 28,0 63,8 

        

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 110,8 118,3 157,1 
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KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA    

    
Milj. euroa 1-6/2022 1-6/2021 1-12/2021 

    
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 0,6 -1,1 2,4 

    
Oikaisut kauden tulokseen 1,9 3,8 7,0 

Käyttöpääoman muutos 15,7 22,0 -3,7 

Maksetut korot liiketoiminnasta -0,2 -0,1 -0,3 

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

Muut rahoituserät liiketoiminnasta -0,1 -0,1 -0,2 

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

Liiketoiminnan rahavirta 17,8 24,4 5,0 

    
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -3,0 -3,4 -6,6 

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

Investoinnit muihin sijoituksiin -0,0 - - 

Myydyt liiketoiminnat 16,4 0,0 0,0 

Saadut osingot investoinneista 0,0 - 0,2 

Investointien rahavirta 13,4 -3,3 -6,3 

    
Omien osakkeiden myynti - 0,1 0,1 

Lyhytaikaisten lainojen lisäys / vähennys -27,6 -13,0 12,1 

Vuokrasopimusvelkojen takaisinmaksut -0,7 -0,7 -1,4 

Maksetut osingot -2,5 -3,1 -3,1 

Rahoituksen rahavirta -30,8 -16,7 7,7 

    
Rahavarojen muutos 0,4 4,4 6,4 

Rahavarat kauden alussa 7,5 1,1 1,1 

Rahavarat kauden lopussa 7,9 5,5 7,5 
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LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN 
MUUTOKSISTA      

          
A = Osake-pääoma          
B = Ylikurssi-rahasto          
C = Omat osakkeet          
D = Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto        
E = Arvonmuutos-rahasto          
F = Muut rahastot          
G = Muunto-erot          
H = Kertyneet voittovarat          
I = Oma pääoma yhteensä          

          
1-6/2022          
Milj. euroa A B C D E F G H I 

Oma pääoma 1.1. 12,6 23,4 -1,2 0,1 -1,0 7,2 -0,0 52,1 93,3 

Tilikauden voitto/tappio - - - - - - - 0,6 0,6 

Rahavirran suojaus - - - - 0,2 - - - 0,2 

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

Laaja tulos -0,0 - - - 0,2 - 0,0 0,6 0,8 

Osingonjako - - - - - - - -2,5 -2,5 

Osakeperusteiset maksut - - - - - - - 0,0 0,0 

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

Muutokset yhteensä -0,0 - 0,0 - 0,2 - 0,0 -1,9 -1,7 

Oma pääoma 30.6. 12,6 23,4 -1,1 0,1 -0,8 7,2 -0,0 50,2 91,6 

          

          
1-6/2021          
Milj. euroa A B C D E F G H I 

Oma pääoma 1.1. 12,6 23,4 -1,3 - 0,1 7,2 -0,0 53,0 95,0 

Tilikauden voitto/tappio - - - - - - - -1,1 -1,1 

Rahavirran suojaus - - - - -0,7 - - - -0,7 

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

Laaja tulos -0,0 - - - -0,7 - 0,0 -1,1 -1,8 

Osingonjako - - - - - - - -3,1 -3,1 

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

Muutokset yhteensä -0,0 - 0,1 - -0,7 - 0,0 -4,1 -4,7 

Oma pääoma 30.6. 12,6 23,4 -1,2 - -0,5 7,2 -0,0 48,8 90,3 

 

LAATIMISPERIAATTEET 

  

Puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) –standardin mukaan noudattaen 
vuositilinpäätöksessä 2021 kerrottuja laatimisperiaatteita. 
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SEGMENTTI-INFORMAATIO             

              

A = Ruokaratkaisut             

B = Öljykasvituotteet             

C = Konsernitoiminnot             

D = Jatkuvat toiminnot             

E = Lopetetut toiminnot             

F = Apetit-konserni             

              

1-6/2022             

Milj. euroa             

  A B C D E F 

              

              

Segmentin liikevaihto 31,9 58,2 - 90,1 64,0 154,1 

Segmenttien välinen liikevaihto -0,0 -0,3 - -0,3 -14,2 -14,4 

Liikevaihto 31,9 57,9 - 89,9 49,8 139,7 

              

Liikevoitto 0,7 -0,8 -1,1 -1,2 2,6 1,4 

              
Bruttoinvestoinnit 
käyttöomaisuuteen 2,6 0,4 0,0 3,0 - 3,0 
Yritysostot ja muut 
osakeinvestoinnit - - 0,0 0,0 - 0,0 

              

Poistot -1,6 -0,8 -0,3 -2,7 -0,4 -3,1 

Arvonalentumiset - - - - 0,1 0,1 

              

Keskimääräinen henkilömäärä 215 44 12 270 30 300 

              

              

              

1-6/2021             

Milj. euroa             

  A B C D E F 

              

              

Segmentin liikevaihto 30,7 40,4 - 71,1 76,2 147,2 

Segmenttien välinen liikevaihto - -0,2 - -0,2 -10,6 -10,8 

Liikevaihto 30,7 40,3 - 70,9 65,5 136,4 

              

Liikevoitto 1,5 2,2 -0,9 2,8 -3,1 -0,3 

              
Bruttoinvestoinnit 
käyttöomaisuuteen 1,0 2,2 0,1 3,3 0,1 3,4 
Yritysostot ja muut 
osakeinvestoinnit - - - - - - 

              

Poistot -1,7 -0,6 -0,3 -2,6 -0,5 -3,1 

Arvonalentumiset - - - - - - 

              

Keskimääräinen henkilömäärä 217 42 12 271 51 323 
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LOPETETUT TOIMINNOT       

        
Lopetetut toiminnot sisältävät Viljakauppa-liiketoiminnan, joka luokiteltiin lopetetuksi toiminnoksi 
maaliskuussa 2022. Apetit tiedotti 23.3.2022 sopineensa Avenan kotimaan viljakauppaliiketoiminnan 
sekä Suomessa sijaitsevien viljavarastojen ja satamaoperaatioiden myymisestä Berner Oy:lle. Kauppa 
toteutui 31.5.2022. Jo aiemmin 28.12.2021 Apetit tiedotti, että sen tytäryhtiö Avena Nordic Grain oli 
sopinut Viljakauppa-liiketoiminnan Baltian toimintojen myymisestä Scandagra-konsernille sisältäen 
Avenan Viron ja Liettuan yhtiöiden liiketoiminnan. Baltian kauppa toteutui maaliskuussa 2022. 

        

Tulos lopetetuista toiminnoista       

Milj. euroa 1-6/2022 1-6/2021 1-12/2021 

        

Liikevaihto 64,0 76,2 164,5 

Muut tuotto- ja kuluerät -61,4 -79,2 -167,4 

Liikevoitto 2,6 -3,1 -3,0 

Rahoituserät -0,2 -0,3 -0,6 

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

Tuloverot -0,4 0,5 0,6 

Kauden tulos, lopetetut toiminnot 2,0 -2,8 -2,9 

        

Rahavirta       

Milj. euroa 1-6/2022 1-6/2021 1-12/2021 

        

Liiketoiminnan rahavirta 6,1 10,9 6,0 

Investointien rahavirta 16,4 -0,1 -0,0 

Rahoituksen rahavirta -22,5 -10,8 -6,0 

Rahavirta yhteensä - - - 

        

Maksettu kauppahinta       

Milj. euroa 1-6/2022     

        

Saatu käteisvastike 16,8     

Kauppaan liittyvät kulut ja kauppahinnan oikaisut -0,4     

Myydyn nettovarallisuuden kirjanpitoarvo -14,0     

Luovutusvoitto ennen veroja 2,3     

Vero luovutusvoitosta -0,5     

Luovutusvoitto verojen jälkeen 1,9     

        

Luovutettujen varojen ja velkojen kirjanpitoarvot       

Milj. euroa 1-6/2022     

        

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2     

Vaihto-omaisuus 13,1     

Myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset saamiset -     

Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat -0,3     

Myydyn nettovarallisuuden kirjanpitoarvo 14,0     

        

Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja niihin liittyvät velat     

Milj. euroa 1-6/2022 1-6/2021 1-12/2021 

        

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet - - 0,1 

Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät - - 0,1 
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KONSERNIN TUNNUSLUVUT 1-6/2022 1-6/2021 1-12/2021 

        

Oma pääoma/osake, euroa 14,68 14,48 14,95 

        

Omavaraisuusaste, % 82,7 76,3 59,4 

        

Nettovelkaantumisaste, % -4,8 3,1 26,6 

        

Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, milj. euroa 3,0 3,4 6,6 

        

Keskimääräinen henkilömäärä 300 323 337 

        
Osakkeiden osakeantioikaistu keskimääräinen 
lukumäärä 6 239 580 6 231 013 6 234 286 

        

Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty vuositilinpäätöksessä 2021.     
 

 

VAKUUDET, VASTUUSITOUMUKSET, EHDOLLISET VARAT JA MUUT 
SITOUMUKSET 

  

        

Milj. euroa 30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021 

        

Omien velkojen vakuudeksi       

Takaukset 2,2 2,2 2,2 

        

Sitovat sopimukset, joita ei ole kirjattu taseeseen       

Yhden vuoden kuluessa erääntyvät 1,8 1,2 1,5 
Yli vuoden kuluessa ja enintään viiden vuoden kuluttua 
erääntyvät 3,0 2,2 2,9 

Yhteensä 4,8 3,4 4,4 

        

Johdannaissopimusten nimellisarvot       

Hyödykejohdannaiset 20,1 29,2 75,7 

Koronvaihtosopimukset, ei suojauslaskentaa 10,0 11,0 10,5 

        

Investointisitoumukset       

Ruokaratkaisut 1,9 2,4 2,5 

Öljykasvituotteet 0,2 - 0,5 

Konsernitoiminnot - 0,9 - 
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AINEELLISEN KÄYTTÖOMAISUUDEN 
MUUTOKSET       

        

Milj. euroa 1-6/2022 1-6/2021 1-12/2021 

        

Kirjanpitoarvo kauden alussa 41,3 40,7 40,7 

Lisäykset 3,2 3,6 7,5 

Vähennykset -2,0 0,0 -1,2 

Uudelleenarvostus - 0,0 0,0 

Poistot ja arvonalentumiset -2,9 -2,7 -5,7 

Muut muutokset 0,3 -0,3 -0,1 

Kirjanpitoarvo kauden lopussa 39,9 41,3 41,3 

        

Aineellinen käyttöomaisuus sisältää IFRS16 mukaiset käyttöoikeuserät   
 

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT       

        

Milj. euroa 1-6/2022 1-6/2021 1-12/2021 

        

Myynnit osakkuusyrityksille 0,1 0,6 0,5 

Ostot osakkuusyrityksiltä 1,1 3,5 3,2 

        
Myyntisaamiset ja muut saamiset osakkuusyrityksiltä kauden 
lopussa 0,0 0,1 0,0 

Ostovelat ja muut velat osakkuusyrityksille kauden lopussa 0,4 0,7 0,8 
 

 

 

Helsinki, 17. elokuuta 2022 

APETIT OYJ 

Hallitus 
 


