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Apetit Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2021 

Apetitin kannattavuus jäi viime vuodesta - Viljakauppa 

edelleen tappiollinen, Ruokaratkaisujen ja 

Öljykasvituotteiden liikevoitot paranivat 
 

Huhti-kesäkuu 2021, jatkuvat toiminnot* 

• Liikevaihto oli 68,7 (73,7) miljoonaa euroa 

• Käyttökate oli 0,3 (1,6) miljoonaa euroa  

• Liikevoitto oli -1,2 (0,1) miljoonaa euroa  

 

Tammi-kesäkuu 2021, jatkuvat toiminnot* 

• Liikevaihto oli 136,4 (138,8) miljoonaa euroa 

• Käyttökate oli 2,8 (3,3) miljoonaa euroa  

• Liikevoitto oli -0,3 (0,3) miljoonaa euroa  

 

*) Apetitin jatkuvat toiminnot ovat Ruokaratkaisut, 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. 

 

Tietoja ei ole tilintarkastettu. Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2020 vastaavaan ajanjaksoon ja 

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

 

TULOSOHJEISTUS VUODELLE 2021 ENNALLAAN 

 

Koko vuoden jatkuvien toimintojen liikevoiton arvioidaan paranevan vertailuvuodesta (vuonna 2020: 

3,9 miljoonaa euroa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Apetit Oyj - Puolivuosikatsaus 1.1. – 30.6.2021 3 
 

Toimitusjohtaja Esa Mäki: 

”Apetit-konsernin liikevaihto laski ja kannattavuus heikkeni vertailukauteen nähden Viljakaupan 

edelleen heikentyneen tuloksen seurauksena. Öljykasvituotteissa vahva tuloskehitys jatkui vuoden 

toisella neljänneksellä. Ruokaratkaisujen tulos parani vertailukauteen nähden, jääden kuitenkin 

kausiluontoisesti lievästi miinukselle. Myönteistä on, että jalostavien liiketoimintojen tuloskehitys 

näyttää koko alkuvuoden osalta hyvältä. 

Ruokaratkaisuissa vähittäiskauppakysyntä jatkui vahvana toisella neljänneksellä; myyntiä piristivät 

erityisesti keväällä lanseeratut grillikauteen suunnatut kasvissekoitukset. Food service -kanavassa on 

myös nähty selkeää palautumista koronapandemian vaikutuksista. Erityisen ilahduttavaa on se, että 

kannattavuus parani selvästi kaikissa myyntikanavissa.  

Ilmoitimme toukokuussa investoivamme noin 2 miljoonaa euroa uuteen pakastepizzalinjastoon 

Pudasjärven tehtaalla. Investointi kattaa koko tuotantolaitteiston uudistamisen nykyisessä 

tehdasrakennuksessa. Investoinnin myötä Apetitin pakastepizzaperhe kokee merkittäviä uudistuksia 

ennen kaikkea maun ja rakenteen osalta: haluamme tarjota suomalaisille entistä herkullisempaa 

pakastepizzaa, mahdollisimman kotimaisista raaka-aineista. Uudistunut pizzavalikoima tuodaan 

markkinoille ensi vuoden aikana. 

Ruotsin vähittäiskauppamyynti on jatkanut kasvuaan tavoitteidemme mukaisesti koko alkuvuoden, ja 

viime aikoina olemme nähneet pientä piristymistä myös Ruotsin ammattikeittiöpuolella. Ruoan viennin 

arvo kasvoi kolmanneksella tammi-kesäkuussa ja oli noin 2,5 miljoonaa euroa. 

Öljykasvituotteiden kysyntä oli vahvaa kaikissa tuoteryhmissä myös toisella vuosineljänneksellä, ja 

lopputuotteiden hinnat nousivat selvästi kohonneen raaka-ainekustannuksen myötä. Myös Food 

service -kanavan kysyntä palautui kauden lopulla koronapandemiaa edeltävälle tasolle. Erinomaiseen 

tulokseen vaikutti kysynnän lisäksi hyvä jalostusmarginaali.  

Rypsi-ingredientin osalta olemme keskittyneet tuotekehityshankkeen kaupallistamiseen. Elo-

syyskuussa käynnistämme ingredientin koetuotannon alihankkijan tiloissa. Tuotanto toimitetaan 

loppuvuodesta sekä asiakkaiden tuotantotestaukseen että myyntiin. Alkuvaiheessa ingredientin 

lopputuotekäyttö keskittyy kasviproteiinituotteisiin sekä gluteenittomaan leivontaan. Tavoitteenamme 

on käynnistää kaupallisen mittakaavan tuotanto vuoden 2022 aikana. 

Kantvikin bioenergialaitos otettiin käyttöön elokuun alussa: se pienentää merkittävästi sekä konsernin 

hiilidioksidipäästöjä että energiakustannuksia. Rypsinsiemenen puristaminen kasviöljyksi on konsernin 

energiaintensiivisin tuotantoprosessi. 

Viljakaupan tulosta heikensi kansainväliseen vehnäkauppaan liittynyt vaikea markkinatilanne sekä 

epäonnistunut reagointi vaikeasti ennakoitaviin markkinamuutoksiin. Venäjän asettamien 

vientimaksujen aiheuttaman tarjontapiikin jälkeen vehnän kansainvälinen kysyntä oli erittäin heikkoa 

maalis-huhtikuussa. Tämän johdosta Baltian maissa olleet suuret vehnävarastot toimitettiin 

kokonaisuudessaan asiakkaille merkittävällä tappiolla touko-kesäkuussa. Lisäksi viljan vienti 

kotimaasta on alkuvuonna jäänyt normaalia vähäisemmäksi edellisvuoden pienen sadon johdosta. 

Covid-19-pandemiaan liittyneet poikkeusjärjestelyt jatkuvat konsernissa; seuraamme tilannetta 

aktiivisesti ja reagoimme mahdollisiin muutoksiin. Olemme läpi pandemian onnistuneet 

tavoitteessamme turvata henkilöstömme terveys ja turvallisuus sekä varmistaa toiminnan häiriöttömyys 

koko ruokaketjussa. 

Meneillään olevaa viljelykautta on ensisijaisesti leimannut kuumuus ja kuivuus. Siitä huolimatta 

syysöljykasvit ovat menestyneet erinomaisesti. Kokonaisuudessaan kotimaisten öljykasvien viljelyala 

kasvoi tänä vuonna lähes kolmanneksella viime vuodesta ja satonäkymät ovat myönteiset. Apetitin 

systemaattinen työ öljykasvien viljelypinta-alan ja -innokkuuden lisäämiseksi jatkuu: öljykasvien 

sopimusviljely on lähes kaksinkertaistunut edellisvuodesta. Kotimaisen viljasadon puolestaan 
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odotetaan jäävän keskimääräistä heikommaksi. Baltiassa sadosta odotetaan kohtuullista, mutta 

edellisvuoden ennätyssatoa selkeästi pienempää. Avomaan kasvisten sadosta odotetaan hernettä 

lukuun ottamatta kohtalaista. 

Yritysvastuu on keskeinen osa Apetitin liiketoimintaa kaikkialla arvoketjussa, pellolta pöytään saakka. 

Esimerkkinä tästä kehitämme jatkuvasti olemassa olevia sekä uusia tuotteita, jotka vastaavat 

kasvavaan kuluttajakysyntään kestävien ruokavalintojen osalta. Syksyn aikana vahvistamme 

lähikalastrategiaamme laajentamalla tuoteperhettä Itämeren kalapuikolla, joka valmistetaan 

herkullisesta Itämeren silakasta. Kotimaisen kalan käytön kasvattamisella on merkittävä vaikutus sekä 

sisävesiemme että Itämeren hyvinvointiin: esimerkiksi vuonna 2020 käyttämällämme särjellä 

poistimme järvistä fosforia määrän, joka olisi kasvattanut 60 000 ämpärillisen verran sinilevää. 

Kestävillä ruokavalinnoillamme on merkitystä.” 
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AVAINLUVUT  

 

Milj. euroa 
4-6 

2021 
4-6 

2020 
Muutos 

1-6 
2021 

1-6 
2020 

Muutos 
1-12 
2020 

Jatkuvat toiminnot        
Liikevaihto 68,7 73,7 -7 % 136,4 138,8 -2 % 292,9 

Käyttökate 0,3 1,6  2,8 3,3  10,1 

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

Osuus osakkuusyhtiö Sucroksen 
tuloksesta -0,2 -0,3  -0,6 -0,7  0,3 

Kauden tulos -1,2 -0,3  -1,1 -0,8  3,1 

Osakekohtainen tulos, euroa -0,19 -0,05  -0,17 -0,13  0,49 

Käyttöpääoma, kauden lopussa    25,5 22,1  48,4 

Investoinnit    3,4 3,3  7,8 

Konserni (sis. lopetetut 
toiminnot)        
Liikevaihto 68,7 73,7 -7 % 136,4 138,9 -2 % 293,0 

Käyttökate 0,3 1,7  2,8 3,4  10,2 

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

Kauden tulos -1,2 -0,2  -1,1 -0,7  3,2 

Osakekohtainen tulos, euroa -0,19 -0,04  -0,17 -0,12  0,52 

Oma pääoma / osake, euroa    14,48 14,65  15,26 

ROCE-%    2,9 1,6  3,3 

Liiketoiminnan rahavirta    24,4 45,9  26,8 

Omavaraisuusaste, %    76,3 68,8  66,5 

Nettovelkaantumisaste, %    3,1 -4,7  21,7 
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JATKUVIEN TOIMINTOJEN LIIKEVAIHTO JA TULOS  

 

Huhti-kesäkuu  

 

Liikevaihto vuoden toisella neljänneksellä oli 68,7 (73,7) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli -1,2 (0,1) 

miljoonaa euroa. Liikevoitto sisältää satokausituotannosta ja viljavarastojen pienentymisestä 

aiheutuvien kiinteiden kustannusten varastoon aktivoinnin tulosvaikutuksen -1,1 (-1,2) miljoonaa 

euroa. 

 

Osuus osakkuusyhtiö Sucroksen tuloksesta huhti-kesäkuussa oli -0,2 (-0,3) miljoonaa euroa. 

 

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

miljoonaa euroa. Kauden tulos oli -1,2 (-0,3) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos -0,19 (-0,05) 

euroa.  

 

Tammi-kesäkuu 

 

Liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 136,4 (138,8) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli -0,3 (0,3) miljoonaa 

euroa. Liikevoitto sisältää satokausituotannosta ja viljavarastojen pienentymisestä aiheutuvien 

kiinteiden kustannusten varastoon aktivoinnin tulosvaikutuksen -1,5 (-1,6) miljoonaa euroa. 

 

Osuus osakkuusyhtiö Sucroksen tuloksesta tammi-kesäkuussa oli -0,6 (-0,7) miljoonaa euroa.  

 

Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä -0,2 (-0,3) miljoonaa euroa. 

 

Tulos ennen veroja oli -1,1 (-0,7) miljoonaa euroa ja kauden tulosta vastaavat verot 0,0 (-0,1) 

miljoonaa euroa. Kauden tulos oli -1,1 (-0,8) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos -0,17 (-0,13) 

euroa. 

 

RAHAVIRRAT, RAHOITUS JA TASE 

 

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

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli tammi-kesäkuussa 24,4 (45,9) miljoonaa euroa. Käyttöpääoman 

muutoksen vaikutus oli 22,0 (42,9) miljoonaa euroa. Käyttöpääoman muutoksien kausiluonteisuudesta 

on kerrottu Toiminnan kausiluonteisuus -otsikon alla.   

 

Investointien nettorahavirta oli -3,3 (-3,3) miljoonaa euroa. Rahoituksen rahavirta oli -16,7 (-19,1) 

miljoonaa euroa sisältäen nettona lainojen takaisinmaksuja -13,0 (-15,5) ja osingonmaksuja -3,1 (-2,8) 

miljoonaa euroa.  

 

Konsernin korolliset velat kauden päättyessä olivat 8,3 (22,1) miljoonaa euroa ja likvidit rahavarat 5,5 
(26,4) miljoonaa euroa. Korolliset nettovelat olivat 2,8 (-4,2) miljoonaa euroa.  
 
Konsernin taseen loppusumma oli 118,3 (132,5) miljoonaa euroa. Oman pääoman määrä oli 

katsauskauden päättyessä 90,3 (91,2) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 76,3 (68,8) prosenttia ja 

nettovelkaantumisaste 3,1 (-4,7) prosenttia. Konsernin maksuvalmiutta hoidetaan sitovin 

limiittisopimuksin, kiinteillä lainoilla ja yritystodistusohjelmalla. Kauden päättyessä limiittejä oli 

nostettavissa 29 (24) miljoonaa euroa. Yritystodistuksia oli emittoituna 3,0 (10,0) miljoonaa euroa.  

INVESTOINNIT  

Jatkuvien toimintojen bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 3,4 (3,3) miljoonaa euroa jakautuen 

seuraavasti: Ruokaratkaisut 1,0 (1,5) miljoonaa euroa, Öljykasvituotteet 2,2 (1,6) miljoonaa euroa, 

Viljakauppa 0,1 (0,1) miljoonaa euroa, Konsernitoiminnot 0,1 (0,0) miljoonaa euroa. 
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HENKILÖSTÖ 

Tammi-kesäkuussa 2021 jatkuvissa toiminnoissa työskenteli 323 (335) henkilöä kokoaikaiseksi 

muutettuna. Apetit-konsernissa työskenteli kesäkuun lopussa 356 henkilöä. Apetitin Säkylän tehtaan 

työntekijämäärässä on vuoden aikana satokausien mukaista vaihtelua. 

 

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. 

 

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 %) 
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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. 

 

TOIMINTAYMPÄRISTÖ 

 

Kysyntätekijät 

 

Verrattuna pandemiaa edeltävään aikaan ruoan vähittäiskauppamyynti oli edelleen normaalia 

korkeammalla tasolla. Päivittäistavaroiden myynti kasvoi tammi-kesäkuussa 3,9 prosenttia. 

Vähittäiskaupassa pakastekategoria, pois lukien jäätelöt, kasvoi alkuvuonna Suomessa 5 prosenttia. 

Food service -kanavassa nähtiin loppukevään ja kesän aikana piristyminen merkkejä liittyen muun 

muassa ravintolarajoitusten purkuun ja koulujen siirryttyä suurelta osin lähiopetukseen. Kasviöljyjen 

kokonaiskysyntä vähittäiskaupassa on perinteisesti tasaista, mutta kotimaisen rypsiöljyn osuus 

myynnistä on viime aikoina kasvanut selvästi. Kasviöljyn kysyntä Food service -kanavassa palautui 

kauden lopulla koronapandemiaa edeltävälle tasolle.    

 

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. 

 

Covid-19-pandemian vaikutukset liiketoiminnoille 

 

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

ennakoivan ja systemaattisen toiminnan ansiosta onnistunut pitämään operatiivisen toiminnan 

normaalina koko pandemian ajan. 

 

Ruokaratkaisut 

 

Covid-19-pandemia on heijastunut voimakkaimmin Ruokaratkaisut-liiketoimintaan. Ruoan kysyntä 

kasvoi selvästi vähittäiskaupassa poikkeustilanteen alkaessa keväällä 2020. Siitä lähtien syöminen on 

keskittynyt kotiin ravintoloiden ja muiden julkisten palveluiden, kuten koulujen ja päiväkotien, toiminnan 

ollessa normaalia suppeampaa. Kuluttajatuotteiden myynti oli poikkeuksellisen suurta hetkellisesti 

koronapandemian alkuvaiheessa keväällä 2020, kysynnän kuitenkin tasaantuessa myöhemmin. 

 

Food service -puolella kysyntä on pandemian alusta saakka ollut merkittävästi totuttua alhaisempaa 

ravintoloiden ja muiden julkisten palveluiden, kuten koulujen ja päiväkotien, toiminnan ollessa 

normaalia merkittävästi suppeampaa. Food service -kanavan kysynnässä on viime aikoina nähty 

piristymisen merkkejä, mutta kysyntä on pysytellyt edelleen alle pandemiaa edeltänyttä aikaa. 

 

Öljykasvituotteet 

 

Öljykasvituotteissa kasviöljyjen kysyntä on kasvanut erityisesti vähittäiskaupassa. Ammattikeittiöissä 

kasviöljyjen kysyntä on vuoden 2021 toisella neljänneksellä palautunut koronapandemiaa edeltävälle 

tasolle. 

 

Viljakauppa 

 

Viljakauppa-liiketoimintaan Covid-19-pandemia on vaikuttanut vain vähän lisäten lähinnä markkinoiden 

volatiliteettia pandemian alkuvaiheessa. 
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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 Apetitilla 

 

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 ja muissa toiminnoissa 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, tuotanto ja logistiikka, asiakasyhteistyö, myynti 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 

 

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: 

 

Bioenergialaitos Kirkkonummelle 

Apetit on rakentanut bioenergialaitoksen Kirkkonummen kasviöljypuristamon yhteyteen. Laitos otettiin 

käyttöön elokuun alussa. Se korvasi nykyisen uusiutumattomiin polttoaineisiin perustuvan 

energiaratkaisun ja pienensi samalla koko konsernin hiilidioksidipäästöjä merkittävästi.  

 

Hiiliviljelyn ja maaperän kasvukunnon edistäminen 

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

hiiliviljelyä 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 

osia on toimitettu bioenergian raaka-aineeksi. Kirkkonummen öljynpuristamon tuotannon sivuvirrat 

pystytään suurelta osin hyödyntämään omassa bioenergialaitoksessa polttoaineena. 
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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 sekä Särkisen 

kalapyörykät. Tulevana syksynä tuoteperhe saa uuden tulokkaan, Itämeren kalapuikon, joka 

valmistetaan herkullisesta Itämeren silakasta. 

 

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. Säkylän tuotantolaitoksella toteutettiin 

materiaalikatselmus loppuvuonna 2020. 

 

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 seurauksena Apetit-konsernin CO2-päästöt 

pienenivät vuonna 2020 noin 37 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 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 
2021 

4-6 
2020 

Muutos 
1-6 

2021 
1-6 

2020 
Muutos 

1-12  
2020 

Liikevaihto 14,0 12,8 9 % 30,7 29,6 4 % 60,1 

Käyttökate 0,8 0,3  3,2 2,3  8,4 

Liikevoitto -0,1 -0,5  1,5 0,7  5,0 

 

Huhti-kesäkuun taloudellinen ja toiminnallinen kehitys 

 

Liikevaihto kasvoi ja oli huhti-kesäkuussa 14,0 (12,8) miljoonaa euroa. Pakasteiden myynti kasvoi 

erityisesti Food service -kanavassa. Myös viennissä myynti kasvoi hieman vertailukauteen nähden. 

Vähittäiskaupassa ruoka- ja vihannespakasteiden myynti kesäkuukausien aikana on kausiluontoisesti 

muihin kuukausiin verrattuna hiljaisempaa. 

 

Liikevoitto oli -0,1 (-0,5) miljoonaa euroa. Kannattavuutta paransi tilaus-toimitusketjun tehokkuuden 

parantuminen ja kiinteiden kulujen hallinta. Vaikka Food service -kanavassa nähtiin jo piristymisen 

merkkejä, ei kanavan myynti ole palautunut pandemiaa edeltävälle tasolle, mikä heikentää 

kannattavuutta. 

 

Tammi-kesäkuun yhteenveto 

Ruokaratkaisujen liikevaihto kasvoi hieman, kannattavuuden kuitenkin parantuessa selvästi 

vertailukaudesta liikevoiton ollessa 1,5 miljoonaa euroa (vertailukautena 0,7 miljoonaa euroa). 

Ruoka- ja vihannespakasteiden vienti Ruotsiin ja muille valikoiduille markkina-alueille kasvoi odotusten 

mukaisesti. Ruoan viennin osuus liikevaihdosta oli 8 prosenttia (1-6/2020: 6 %) ja kohdistui pääosin 

Ruotsiin, Italiaan ja Iso-Britanniaan. 

Ruokaratkaisuiden investoinnit olivat 1,0 (1,5) miljoonaa euroa kohdistuen pääosin Säkylän 

pakastetehtaan tuotannon tehostamiseen muun muassa vedenkäytön pienentämiseksi ja Pudasjärven 

pizzainvestointiin.  

Toimintaympäristö 

 

Viljelykausi käynnistyi toukokuussa sateisena, mikä joiltain osin viivästytti avomaan kasvisten kylvöä. 

Pitkittyneet kesän helteet ja kuivuus toivat mukanaan omat haasteensa erityisesti herneelle, mutta 

myös muille kasviksille. Yleisesti avomaan kasvisten sadosta odotetaan kohtalaista. 

 

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

5 prosenttia. Food service -tukkukauppa** kasvoi tammi-kesäkuussa 0,8 prosenttia. Kesäkuussa Food 

service -tukkukauppa** kasvoi 17,8 prosenttia edellisvuoden kesäkuuhun verrattuna.  

 
                                                                                              *Lähde: Nielsen Homescan Finland 

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

 

Milj. euroa 4-6 
2021 

4-6 
2020 

Muutos 
1-6 

2021 
1-6 

2020 
Muutos 

1-12  
2020 

Liikevaihto 19,9 16,0 24 % 40,4 33,1 22 % 65,8 

Käyttökate 1,2 1,0  2,8 1,6 
 

3,0 

Liikevoitto 0,9 0,7  2,2 1,1 
 

2,0 

 

Huhti-kesäkuun taloudellinen ja toiminnallinen kehitys 

 

Liikevaihto kasvoi huhti-kesäkuussa selvästi ja oli 19,9 (16,0) miljoonaa euroa. Liikevaihtoa kasvatti 

vahva kysyntä kaikissa tuoteryhmissä sekä markkinahintojen nousu. Vienti kohdistui pääosin Norjaan 

ja Ruotsiin ja sen osuus liikevaihdosta oli 20 prosenttia.  

Liikevoitto oli 0,9 (0,7) miljoonaa euroa. Tulosta paransi vahva kysyntä kaikissa tuoteryhmissä sekä 

markkinahintojen nousu. Raaka-aineiden kohonneet kustannukset alkoivat vaikuttaa kannattavuuteen 

toisella neljänneksellä. 

 

Tammi-kesäkuun yhteenveto 

 

Öljykasvituotteiden liikevaihto kasvoi ja kannattavuus parani selvästi vertailukauteen nähden. 

 

Osana tehokkuuden parantamista Kirkkonummella sijaitsevan rypsiöljynpuristamon yhteyteen on 

rakennettu bioenergialaitos. Bioenergialaitos otettiin käyttöön elokuun alussa. Investoinnin suuruus oli 

lähes 7 miljoonaa euroa. Laitos pienentää merkittävästi konsernin hiilidioksidipäästöjä ja 

energiakustannuksia. 

 

Rypsi-ingredienttihanke on keskittynyt alkuvuoden aikana tuotekehityshankkeen kaupallistamiseen. 

Ingredientin koetuotanto käynnistyy alihankkijan tiloissa elo-syyskuun aikana. Tuotanto toimitetaan 

loppuvuodesta sekä asiakkaiden tuotantotestaukseen sekä myyntiin. Tavoitteena on käynnistää 

kaupallisen mittakaavan tuotanto vuoden 2022 aikana. 

 

Kauden investoinnit olivat 2,2 (1,6) miljoonaa euroa ja kohdistuivat Kirkkonummen öljynpuristamon 

bioenergialaitoksen rakentamiseen sekä tehtaan korvausinvestointeihin. 

 

Toimintaympäristö 

 

Öljykasvien kotimainen viljelyala kasvoi noin 30 prosenttia edellisvuodesta ja oli noin 38 000 hehtaaria 

(2020: 30 000 ha). Öljykasvisadon (rypsi ja rapsi) odotetaan olevan yhteensä 48 miljoonaa kiloa, mikä 

tarkoittaa 55 prosentin kasvua edelliseen vuoteen. Syyskylvöisten öljykasvien osalta 

hehtaarisatonäkymät ovat olleet erityisen hyvät ja niiden kylvöalan syksyllä 2021 odotetaan kasvavan 

huomattavasti edellisvuoteen verrattuna. 

Kasviöljyjen kokonaiskysyntä vähittäiskaupassa on perinteisesti tasaista, mutta kotimaisen rypsiöljyn 

osuus myynnistä on viime aikoina kasvanut selvästi. Kasviöljyn kysyntä Food service -kanavassa 

palautui kauden lopulla koronapandemiaa edeltävälle tasolle.    
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Viljakauppa 
Kotimainen ja kansainvälinen vilja-, öljy- ja palkokasvi- sekä rehuraaka-ainekauppa 

 

Milj. euroa 4-6 
2021 

4-6 
2020 

Muutos 
1-6 

2021 
1-6 

2020 
Muutos 

1-12 
2020 

Liikevaihto 40,3 50,5 -20 % 76,2 86,8 -12 % 194,3 

Käyttökate -1,4 0,7  -2,6 0,7  1,0 

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

 

Huhti-kesäkuun taloudellinen ja toiminnallinen kehitys 

 

Liikevaihto huhti-kesäkuussa laski selvästi 40,3 (50,5) miljoonaan euroon toimitusmäärien laskiessa 

vertailukaudesta. 

Liikevoitto heikkeni merkittävästi ja oli -1,6 (0,5) miljoonaa euroa. Viljakaupan tulosta heikensivät 

kansainväliseen vehnäkauppaan liittynyt vaikea markkinatilanne sekä epäonnistunut reagointi 

vaikeasti ennakoitaviin markkinamuutoksiin. Venäjän asettamien vientimaksujen aiheuttaman 

tarjontapiikin jälkeen vehnän kansainvälinen kysyntä oli erittäin heikkoa maalis-huhtikuussa. Tämän 

johdosta Baltian maissa olleet suuret vehnävarastot toimitettiin kokonaisuudessaan asiakkaille touko-

kesäkuussa merkittävällä tappiolla. Lisäksi viljan vienti kotimaasta on jäänyt normaalia vähäisemmäksi 

vuoden 2020 pienen sadon johdosta. 

 

Tammi-kesäkuun yhteenveto 

Liikevaihto laski ja kannattavuus heikkeni selvästi vertailukaudesta. 

Viljakaupan markkinatilanne on jatkunut erittäin haastavana koko alkuvuoden. Viljakaupan tulosta ovat 

heikentäneet kansainväliseen vehnäkauppaan liittyneet ennakoimattomat markkinamuutokset ja 

epäonnistunut reagointi vaikeasti ennakoitaviin markkinamuutoksiin. 

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

Toimintaympäristö 

 

Luonnonvarakeskuksen (Luke) satoarvion (16.7.2021) mukaan vuoden 2021 kotimainen viljasato on 

jäämässä hieman keskimääräistä heikommaksi, noin 3,1 miljoonaan tonniin. Vehnää ja ruista lukuun 

ottamatta muiden viljojen sato-odotukset ovat viime vuotta heikommat. Kokonaisuudessaan kotimaan 

viljasato on jäämässä edellistä vuotta 7 prosenttia heikommaksi. Baltiassa sadosta odotetaan 

kohtuullista, mutta edellisvuoden ennätyssatoa selkeästi pienempää. 
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Konsernitoiminnot 

 

Milj. euroa 4-6 
2021 

4-6 
2020 

Muutos 
1-6 

2021 
1-6 

2020 
Muutos 

1-12  
2020 

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

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

Liikevoitto -0,5 -0,7  -0,9 -1,7  -3,2 

 

Konsernitoiminnot raportoidaan segmentteihin kuulumattomina muina toimintoina ja se sisältää 

konsernihallinnon, strategisten hankkeiden sekä pörssilistaukseen liittyvät kulut. 

 

Liikevoitto 1-6/2021 sisältää kertaluontoisia omaisuuden myyntivoittoja 0,2 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 11.3.2021. Selvitykset ovat saatavilla 

Apetitin verkkosivustolla.  

 

Varsinainen yhtiökokous 2021  

 

Apetit Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Säkylässä 28.5.2021. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 

ja konsernitilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä 

toimitusjohtajalle tilikaudelta 2020. Hallituksen esitykset yhtiökokoukselle hyväksyttiin sellaisinaan.  

 

Yhtiökokouksen 2021 päätökset 

 

Osingonjako 

 

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2020 maksetaan osinkoa 0,50 euroa osaketta kohden. Osinko 

maksettiin 8.6.2021. Osinkoa ei makseta yhtiön hallussa oleville omille osakkeille. 

 

Toimielinten palkitsemisraportti 

 

Yhtiökokous päätti hyväksyä Apetitin toimielinten palkitsemisraportin 2020. Päätös on osakeyhtiölain 

mukaan neuvoa-antava. Palkitsemisraportti on nähtävillä yhtiön internetsivuilla osoitteessa 

apetit.fi/hallinnointi/palkitseminen. 

 

Hallintoneuvoston jäsenten, hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan jäsenten ja tilintarkastajien valinta 

sekä palkkiosta päättäminen 

 

Hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi vahvistettiin 18 yhtiökokouksen nimeämää jäsentä. 

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

Hämäläinen, Laura Hämäläinen, Jari Nevavuori ja Markku Pärssinen valittiin uudelleen. Uusina 

jäseninä hallintoneuvostoon valittiin Nicolas Berner ja Kirsi Ahlgren. 

 

Hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan yhtiökokouksen nimeämiksi jäseniksi valittiin Pekka Perälä ja 

Henrika Vikman. 

 

Yhtiön tilintarkastajiksi vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka valittiin 

tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Erika Grönlund, KHT, ja 

Osmo Valovirta, KHT. 

 

Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 1 000 euron ja 

varapuheenjohtajalle 665 euron kuukausipalkkio. Kokouspalkkiona hallintoneuvoston jäsenille ja 

hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan jäsenille päätettiin maksaa 300 euroa. Matkakustannukset 

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

hyväksymän laskun mukaan. 

 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta 

 

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. 
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Valtuutus on voimassa vuoden 2022 varsinaiseen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin 

enintään 31. toukokuuta 2022 asti. 

 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien 

omien osakkeiden luovuttamisesta (osakeanti) 

 

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 2023 varsinaiseen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin 

enintään 31. toukokuuta 2023 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemman 27.3.2018 annetun 

osakeantivaltuutuksen. 

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 81 230 kappaletta. Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet edustavat 1,3 prosenttia yhtiön 
osake- ja äänimäärästä. Omilla osakkeilla ei ole ääni- eikä osinko-oikeutta. 

Osakkeen hinta ja vaihto 

Yhtiön osakkeita vaihdettiin pörssissä katsauskauden aikana 753 037 (1 230 242) kappaletta, mikä oli 
11,9 (25,8) prosenttia koko osakemäärästä. Osakkeen ylin kurssi oli 14,90 (10,20) euroa ja alin 10,70 
(7,12) euroa. Vaihdettujen osakkeiden keskihinta oli 13,05 (8,76) euroa. Kauden osakevaihto oli 9,8 
(10,8) miljoonaa euroa. Katsauskauden päättyessä koko osakekannan markkina-arvo oli 83,1 (54,0) 
miljoonaa euroa. 

Johdon liiketoimet 

Suunnattu osakeanti liittyen avainhenkilöiden pitkän aikavälin sitouttamis- ja kannustinjärjestelmään 
toteutettiin 12.5.2021. Suunnatussa maksullisessa osakeannissa Apetit Oyj:n johtoryhmän jäsenet 
merkitsivät yhteensä 8 000 kappaletta Apetit Oyj:n osaketta. 

Apetitin johdon Apetitin arvopapereita koskevat liiketoimet katsauskauden ajalta on julkaistu 
pörssitiedotteina, ja ne ovat luettavissa yhtiön verkkosivuilla. 
 
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. 
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KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT 

Apetit Oyj:n hallintoneuvosto valitsi 17.8.2021 pitämässään kokouksessa yhtiön hallintoneuvoston 
puheenjohtajaksi Harri Eelan ja varapuheenjohtajaksi Maisa Mikolan. 

Hallintoneuvosto päätti valita Apetit Oyj:n hallitukseen 5 jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin Lasse 
Aho, Annikka Hurme, Kati Sulin, Antti Korpiniemi ja Niko Simula. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin 
Lasse Aho ja varapuheenjohtajaksi Niko Simula.  

Hallituksen jäsenille päätettiin maksaa 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 neljässä erässä. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa 510 euron 
ja jäsenille 300 euron kokouspalkkio. 

TULOSOHJEISTUS VUODELLE 2021 ENNALLAAN 
 

Koko vuoden jatkuvien toimintojen liikevoiton arvioidaan paranevan vertailuvuodesta (vuonna 2020: 

3,9 miljoonaa euroa). 
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KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA             

            

Milj. euroa 

4-6/ 
2021 

4-6/ 
2020 

1-6/ 
2021 

1-6/ 
2020 

1-12/ 
2020 

            

Jatkuvat toiminnot           

            

LIIKEVAIHTO 68,7 73,7 136,4 138,8 292,9 

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

Materiaalit ja palvelut -59,2 -62,0 -114,7 -114,2 -240,3 

Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -4,4 -4,3 -9,0 -9,4 -20,0 

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

Arvonalentumiset - - - - -0,0 

Liiketoiminnan muut kulut -5,0 -5,8 -10,4 -12,2 -23,5 

LIIKEVOITTO -1,2 0,1 -0,3 0,3 3,9 

            

Rahoitustuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Rahoituskulut -0,1 -0,0 -0,2 -0,3 -0,5 

Osuus pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltävien 
yhteisöjen tuloksista -0,2 -0,3 -0,6 -0,8 0,3 

VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA -1,5 -0,3 -1,1 -0,7 3,7 

Tuloverot 0,3 -0,1 0,0 -0,1 -0,6 

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

            

Voitto/tappio lopetetuista toiminnoista - 0,1 - 0,1 0,1 

            

TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO -1,2 -0,2 -1,1 -0,7 3,2 

            

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu laimennettu ja 
laimentamaton osakekohtainen tulos   

Jatkuvat toiminnot -0,19 -0,05 -0,17 -0,13 0,49 

Lopetetut toiminnot - 0,01 -0,00 0,01 0,02 

Emoyhtiön omistajille -0,19 -0,04 -0,17 -0,12 0,52 

            

Muut laajan tuloslaskelman erät:           

Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi       

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

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

Verot liittyen rahavirran suojaukseen 0,2 -0,2 0,2 -0,2 -0,2 

  -1,0 0,6 -0,7 0,8 0,6 

            

LAAJA TULOS YHTEENSÄ -2,2 0,4 -1,8 0,0 3,8 

            

Laajan tuloksen jakautuminen           

Emoyhtiön omistajille -2,2 0,4 -1,8 0,0 3,8 
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KONSERNITASE        

        
Milj. euroa 30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020 

        

VARAT       

PITKÄAIKAISET VARAT       

Aineettomat hyödykkeet 2,4 2,0 2,3 

Liikearvo  0,4 0,4 0,4 

Aineelliset hyödykkeet 37,1 34,2 36,1 

Käyttöoikeusomaisuus 4,2 5,1 4,6 

Osuudet osakkuusyhtiöissä 19,1 18,7 19,7 

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

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

Laskennalliset verosaamiset 4,5 4,7 4,3 

PITKÄAIKAISET VARAT 68,0 65,4 67,7 

        

LYHYTAIKAISET VARAT       
Vaihto-omaisuus 31,3 34,0 58,7 

Myyntisaamiset ja muut saamiset 13,5 6,7 15,2 

Rahavarat 5,5 26,4 1,1 

LYHYTAIKAISET VARAT 50,3 67,1 75,1 

        

VARAT 118,3 132,5 142,8 

        

  30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020 

        

OMA PÄÄOMA JA VELAT       
Emoyhtiön omistajat 90,3 91,2 95,0 

OMA PÄÄOMA 90,3 91,2 95,0 

        

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

Pitkäaikaiset korolliset velat 3,1 4,7 3,9 

Pitkäaikaiset korottomat velat 0,2 0,3 0,2 

Eläkevelvoitteet 0,2 0,2 0,2 

PITKÄAIKAISET VELAT 3,4 5,3 4,4 

        

LYHYTAIKAISET VELAT       
Lyhytaikaiset korolliset velat 5,3 17,4 17,8 

Ostovelat ja muut velat 19,3 18,6 25,6 

LYHYTAIKAISET VELAT 24,6 36,0 43,4 

        
Velat yhteensä 28,0 41,3 47,8 

        

Oma pääoma ja velat yhteensä 118,3 132,5 142,8 
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KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA    

    
Milj. euroa 1-6/2021 1-6/2020 1-12/2020 

    
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO -1,1 -0,7 3,2 

    
Oikaisut kauden tulokseen 3,8 4,0 6,9 

Käyttöpääoman muutos 22,0 42,9 17,3 

Maksetut korot liiketoiminnasta -0,1 -0,3 -0,5 

Saadut osingot liiketoiminnasta 0,0 - - 

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

Muut rahoituserät liiketoiminnasta -0,1 - - 

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

Liiketoiminnan rahavirta 24,4 45,9 26,8 

    
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -3,4 -3,3 -7,9 

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

Ostetut tytäryhtiöosakkeet - - -1,0 

Myydyt liiketoiminnat - -0,1 -0,1 

Investoinnit muihin sijoituksiin - -0,0 -0,0 

Luovutustulot muista sijoituksista 0,0 - -0,0 

Saadut osingot investoinneista - 0,0 0,0 

Investointien rahavirta -3,3 -3,3 -8,9 

    
Omien osakkeiden myynti 0,1 - - 

Lyhytaikaisten lainojen lisäys / vähennys -13,0 -15,0 -14,3 

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut - -0,5 -1,0 

Vuokrasopimusvelkojen takaisinmaksut -0,7 -0,8 -1,6 

Maksetut osingot -3,1 -2,8 -2,8 

Rahoituksen rahavirta -16,7 -19,1 -19,7 

    
Rahavarojen muutos 4,4 23,5 -1,8 

Rahavarat kauden alussa 1,1 2,9 2,9 

Rahavarat kauden lopussa 5,5 26,4 1,1 
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LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN 
MUUTOKSISTA      

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

         
1-6/2021         

Milj. euroa A B C D E F G H 

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

Kauden laaja tulos -0,0 - - -0,7 - 0,0 -1,1 -1,8 

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

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

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

         
1-6/2020         

Milj. euroa A B C D E F G H 

Oma pääoma 1.1. 12,6 23,4 -1,3 -0,5 7,2 -0,0 52,6 93,9 

Kauden laaja tulos -0,0 - - 0,8 - -0,0 -0,7 0,0 

Osingonjako - - - - - - -2,8 -2,8 

Oma pääoma 30.6. 12,6 23,4 -1,3 0,3 7,2 -0,0 49,0 91,2 

 

LAATIMISPERIAATTEET 

  

Tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) –standardin mukaan noudattaen 
vuositilinpäätöksessä 2020 kerrottuja laatimisperiaatteita. 
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LOPETETUT TOIMINNOT       

        
Lopetetut toiminnot sisältävät Tuoretuotteet-liiketoiminnan, joka luokiteltiin vuonna 
2019 lopetetuksi toiminnoksi Apetitin myytyä liiketoiminnan Ruotsalaiselle Greenfood 
konsernille. 

 

        

Tulos lopetetuista toiminnoista       

        

Milj. euroa 1-6/2021 1-6/2020 1-12/2020 

        

Liikevaihto - 0,0 0,0 

Muut tuotto- ja kuluerät - 0,1 0,1 

Liikevoitto - 0,1 0,2 

Rahoituserät - 0,0 -0,0 

Tulos ennen veroja - 0,1 0,2 

Tuloverot - 0,0 -0,0 

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

        

Maksettu kauppahinta       

        

Milj. euroa 1-6/2021 1-6/2020 1-12/2020 

        

Kauppaan liittyvät kulut ja kauppahinnan oikaisut - -0,1 -0,1 

Myydyt liiketoiminnat konsernin kassavirtalaskelmassa - -0,1 -0,1 
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SEGMENTTI-INFORMAATIO               

                

A = Ruokaratkaisut               

B = Öljykasvituotteet               

C = Viljakauppa               

D = Konsernitoiminnot               

E = Jatkuvat toiminnot               

F = Lopetetut toiminnot               

G = Apetit-konserni               

                

1-6/2021               

Milj. euroa               

  A B C D E F G 

                

                

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

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

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

                

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

                

Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen 1,0 2,2 0,1 0,1 3,4 - 3,4 

Yritysostot ja muut osakeinvestoinnit - - - - - - - 

                

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

Arvonalentumiset - - - - - - - 

                

Keskimääräinen henkilömäärä 217 42 51 12 323 - 323 

                

                

                

1-6/2020               

Milj. euroa               

  A B C D E F G 

                

                

Segmentin liikevaihto 29,6 33,1 86,8 - 149,4 0,0 149,4 

Segmenttien välinen liikevaihto - -0,2 -10,4 - -10,6 0,0 -10,6 

Liikevaihto 29,6 32,9 76,4 - 138,8 0,0 138,9 

                

Liikevoitto 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 - -3,0 

Arvonalentumiset - - - - - - - 

               

Keskimääräinen henkilömäärä 229 43 51 12 335 - 335 
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KONSERNIN TUNNUSLUVUT 1-6/2021 1-6/2020 1-12/2020 

        

Oma pääoma/osake, euroa 14,48 14,65 15,26 

        

Omavaraisuusaste, % 76,3 68,8 66,5 

Nettovelkaantumisaste, % 3,1 -4,7 21,7 

        

Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, milj. euroa 3,4 3,3 7,8 

        

Keskimääräinen henkilömäärä 323 335 343 

        

Osakkeiden osakeantioikaistu keskimääräinen lukumäärä 6 231 013 6 222 876 6 223 332 

        

Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty vuositilinpäätöksessä 2020.     
 

 

VAKUUDET, VASTUUSITOUMUKSET, EHDOLLISET VARAT JA MUUT 
SITOUMUKSET 

  

        

Milj. euroa 30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020 

        

Omien velkojen vakuudeksi       

Takaukset 2,2 2,2 2,2 

        

Ei-purettavissa olevat palvelusopimukset, joita ei kirjattu taseeseen     

Yhden vuoden kuluessa erääntyvät 1,2 1,6 1,0 
Yli vuoden kuluessa ja enintään viiden vuoden kuluttua 
erääntyvät 2,2 2,0 1,2 

Yhteensä 3,4 3,6 2,3 

        

Johdannaissopimusten nimellisarvot       

Hyödykejohdannaiset 29,2 35,6 38,1 

Koronvaihtosopimukset, ei suojauslaskentaa 11,0 11,9 11,4 

        

Ehdolliset varat       

Vahingonkorvausvaade liittyen ulkomaisen viljakauppiaan 
toimituksien laiminlyöntiin* - 3,1 3,1 
*) Vahinkokorvausvaateen tuloutumista pidetään erittäin epätodennäköisenä, 
eikä sitä enää esitetä ehdollisena varana    

        

Investointisitoumukset       

Ruokaratkaisut 2,4 1,1 0,1 

Öljykasvituotteet - 3,6 1,7 

Konsernitoiminnot 0,9 - - 
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AINEELLISEN KÄYTTÖOMAISUUDEN MUUTOKSET       

        

Milj. euroa 1-6/2021 1-6/2020 1-12/2020 

        

Kirjanpitoarvo kauden alussa 40,7 37,2 37,2 

Lisäykset 3,6 3,2 7,7 

Vähennykset 0,0 -0,0 -0,0 

Uudelleenarvostus 0,0 1,7 2,0 

Poistot ja arvonalentumiset -2,7 -2,7 -5,6 

Muut muutokset -0,3 -0,0 -0,6 

Kirjanpitoarvo kauden lopussa 41,3 39,3 40,7 

        

Aineellinen käyttöomaisuus sisältää IFRS16 mukaiset käyttöoikeuserät     
 

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT       

        

Milj. euroa 

1-6/ 
2021 

1-6/ 
2020 

1-12/ 
2020 

        

Myynnit osakkuusyrityksille 0,1 0,1 0,6 

Ostot osakkuusyrityksiltä 1,8 1,8 3,5 

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

Ostovelat ja muut velat osakkuusyrityksille kauden lopussa 0,3 0,3 0,7 

        
 

 

Helsinki, 20. elokuuta 2021 

APETIT OYJ 

Hallitus 
 


