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Apetit Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2019

Poikkeuksellisen 2018 viljasadon vaikutukset heikensivät
konsernin tulosta - Ruokaratkaisuissa positiivinen
tuloskehitys jatkui

Huhti-kesäkuu 2019, jatkuvat toiminnot
· Jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 64,5 (66,7) miljoonaa euroa
· Operatiivinen käyttökate (EBITDA) oli -1,2 (1,1) miljoonaa euroa
· Operatiivinen liiketulos oli -2,5 (0,1) miljoonaa euroa

Tammi-kesäkuu 2019, jatkuvat toiminnot
· Jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 135,5 (120,5) miljoonaa euroa
· Operatiivinen käyttökate (EBITDA) oli 0,9 (2,0) miljoonaa euroa
· Operatiivinen liiketulos oli -1,7 (0,0) miljoonaa euroa

Huhti-kesäkuu 2019, konserni, sisältäen lopetetut toiminnot *)
· Konsernin liikevaihto oli 69,6 (72,8) miljoonaa euroa
· Operatiivinen käyttökate (EBITDA) oli -1,3 (0,9) miljoonaa euroa
· Operatiivinen liiketulos oli -3,0 (-0,6) miljoonaa euroa

Tammi-kesäkuu 2019, konserni, sisältäen lopetetut toiminnot *)
· Konsernin liikevaihto oli 146,0 (132,5) miljoonaa euroa
· Operatiivinen käyttökate (EBITDA) oli 0,5 (1,5) miljoonaa euroa
· Operatiivinen liiketulos oli -2,7 (-1,4) miljoonaa euroa

* Lopetetut toiminnot: Apetit Oyj on 10.7.2019 sopinut tuoretuoteliiketoiminnan myymisestä
ruotsalaiselle Greenfood Ab:lle. Siirtyvä liiketoiminta raportoidaan tässä puolivuosikatsauksessa
lopetettuna toimintona. Kaupan arvioidaan toteutuvan vuoden 2019 toisen vuosipuoliskon aikana.

Kauden keskeisiä tapahtumia

· Apetitin toimitusjohtaja vaihtuu, kun Juha Vanhainen luopuu yhtiön toimitusjohtajan tehtävästä
31.8.2019. Uutena toimitusjohtajana aloittaa Esa Mäki 1.9.2019.

Tietoja ei ole tilintarkastettu. Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2018 vastaavaan ajanjaksoon ja
vertailukaudella tarkoitetaan edellisen vuoden vastaavaa ajanjaksoa, ellei toisin ole mainittu.

Tulosohjeistus vuodelle 2019 ennallaan:

Konsernin koko vuoden operatiivisen liiketuloksen arvioidaan paranevan vertailuvuodesta (vuonna
2018: -1,0 miljoonaa euroa). Alkuvuoden tulosnäkymiä varjosti vuoden 2018 heikko viljasato.
Kotimaisen viljan vientimahdollisuudet olivat rajalliset sekä Baltian viljakauppaa vaikeutti tarjonnan ja
kysynnän epäsuhta.
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Toimitusjohtaja Juha Vanhainen:

”Vuoden 2018 satokauden vaikutukset ulottuivat ennakoidusti myös vuoden toiselle neljännekselle.
Ennätysheikon viljasadon johdosta kotimaista viljaa ei poikkeuksellisesti riittänyt juurikaan vientiin.
Baltiassa kohtasimme kysynnän ja tarjonnan epäsuhdan. Lisäksi uuden sadon hyvien satonäkymien
vuoksi viljojen hintataso laski merkittävästi keväällä, mikä pienensi merkittävästi vanhan sadon
korkealla hintatasolla ostettujen varastojen katemahdollisuuksia. Näistä johtuen viljakaupan tulos jäi
kauas tavoitteista.

Myönteistä on, että edellytykset hyvälle uudelle viljasadolle niin Suomessa kuin muilla päähankinta-
alueilla ovat olemassa. Avomaan kasvisten sadosta odotetaan puolestaan keskivertoa.

Öljykasvituotteet-liiketoimintaa rasitti heikon sadon aiheuttama rajallinen rypsin ja rapsin saatavuus
Suomessa ja lähialueilla, mikä nosti raaka-ainekustannuksia merkittävästi. Kuluvan satokauden
odotuksia on puolestaan varjostanut rypsin ja rapsin kylvöalojen merkittävä pieneneminen kotimaassa
sekä poikkeuksellisen runsas tuholaismäärä.

Ruokaratkaisut-liiketoiminnan tuloskehitys jatkui positiivisena: pakasteiden myynti säilyi vertailukauden
tasolla ja toteutetut sopeuttamistoimenpiteet paransivat kannattavuutta. Keväällä loppuunsaatettu
palvelutorien liikkeenluovutus toteutui suunnitellusti. Tuoretuotteiden kannattavuutta paransivat
työvoimatehokkuuden parantuminen ja muut toteutetut sopeutustoimenpiteet.

Tiedotimme heinäkuussa tuoretuoteliiketoiminnan myymisestä ruotsalaiselle Greenfood Ab:lle, jolla
kansainvälisenä toimijana on kyky kehittää tuoretuoteliiketoimintaa suuremman mittakaavan myötä
edelleen. Liiketoimintakauppa muuttaa Apetitia yhä vahvemmin kotimaiseen alkutuotantoon
nojautuvaksi elintarvikeyhtiöksi. Toteutuessaan se myös parantaa Apetitin kannattavuutta.

Luovun Apetitin toimitusjohtajan tehtävästä 31.8.2019. Lähes viisivuotinen jakso toimitusjohtajana on
ollut monella tavoin haastava, mutta samalla erittäin mielenkiintoinen ja motivoiva. Olemme johdollani
yksinkertaistaneet ja selkeyttäneet Apetitin liiketoimintaa ja vieneet yhtiötä strategian mukaisesti kohti
fokusoitunutta kasvistaloa.

Vuonna 2017 luovuimme tappiollisesta kalaliiketoiminnasta ja tänä keväänä palveluliiketoiminnasta.
Olemme myös systemaattisesti parantaneet tuoretuoteliiketoiminnan tehokkuutta ja kannattavuutta.
Tätä työtä jatkaa myöhemmin tänä vuonna uusi omistaja.

Tehostamistoimenpiteiden vastapainona yhtiössä on panostettu kasvuun ja tehty merkittäviä
investointeja. Lähes 10 miljoonan euron investointi Säkylän uuteen pihvi- ja pyörykkälinjaan sekä
investointi Kirkkonummen öljynpuristamon yhteyteen rakennettavaan bioenergialaitokseen ovat
osaltaan vahvoja panostuksia pitkälle tulevaisuuteen. Pakasteliiketoiminnan hiipuva liikevaihto on
käännetty nousuun panostamalla aikaisempaa selvästi enemmän tuotekehitykseen ja ruuan
kansainvälisen kaupan kasvattamiseen.

Nopeatempoisemman tuotekehityksen lisäksi olemme suunnitelmallisesti toteuttaneet kotimaisen
kasviproteiiniomavaraisuuden kasvattamiseen tähtäävää tutkimusta rypsiproteiini-ingredientin
kehittämiseksi. Rypsiproteiini-ingredientin uuselintarvikehakemus jätettiin joulukuussa 2018 ja sen
koostumukselle ja valmistusmenetelmälle on myönnetty patentti Suomessa elokuun alussa.

Tältä pohjalta on hyvä jatkaa yhtiön edelleen kehittämistä.”
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AVAINLUVUT

Milj. euroa 4-6
2019

4-6
2018

Muutos 1-6
2019

1-6
2018

Muutos 2018

Jatkuvat toiminnot

Liikevaihto 64,5 66,7 -3 % 135,5 120,5 +13 % 259,9
Operatiivinen käyttökate
(EBITDA) -1,2 1,1 0,9 2,0 5,6

Operatiivinen liiketulos -2,5 0,1 -1,7 0,0 1,6

Liiketulos -3,9 -2,0 -3,9 -2,7 0,5
Osuus osakkuusyhtiö
Sucroksen tuloksesta 0,1 -0,4 -0,3 -0,9 -0,7

Kauden tulos -3,3 -2,2 -3,9 -3,3 -0,4
Osakekohtainen tulos,
euroa -0,54 -0,36 -0,63 -0,53 -0,07

Käyttöpääoma, kauden
lopussa 27,2 28,4 57,2

Investoinnit 7,3 1,6 6,1
Konserni
(sis. vertailukaudella
lopetetut toiminnot,
Tuoretuotteet,
Kalajalosteet)
Liikevaihto 69,6 72,8 146,0 132,5 283,1
Operatiivinen käyttökate
(EBITDA) -1,3 0,9 0,5 1,5 4,8

Operatiivinen liiketulos -3,0 -0,6 -2,7 -1,4 -1,0

Liiketulos -4,4 -2,7 -4,9 -4,1 -6,9

Kauden tulos -3,7 -2,8 -4,8 -4,5 -7,5
Osakekohtainen tulos,
euroa -0,60 -0,45 -0,77 -0,72 -1,21

Oma pääoma / osake,
euroa 15,25 16,75 16,29

Operatiivinen sidotun
pääoman tuottoprosentti
(ROCE-%)

-2,3 % 0,6 % -1,7 %

Liiketoiminnan rahavirta 29,8 -0,1 -23,5

Omavaraisuusaste 71,6 % 76,1 % 61,4 %
Nettovelkaantumisaste
(gearing) 8,9 % -4,7 % 21,5 %

Apetit soveltaa IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardia 1.1.2019 alkaen. Siirtymiseen on sovellettu
yksinkertaistettua menettelytapaa, eikä käyttöönottoa edeltävän vuoden vertailulukuja ole oikaistu.
Tämä vaikuttaa etenkin operatiivisen käyttökatteen, omavaraisuusasteen ja nettovelkaantumisasteen
vertailukelpoisuuteen. Vaikutukset on kuvattu tarkemmin tämän puolivuosikatsauksen liitetiedoissa.
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JATKUVIEN TOIMINTOJEN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Huhti-kesäkuu

Liikevaihto vuoden toisella neljänneksellä oli 64,5 (66,7) miljoonaa euroa. Operatiivinen liiketulos oli
-2,5 (0,1) miljoonaa euroa ja raportoitu liiketulos oli -3,9 (-2,0) miljoonaa euroa. Raportoitu liiketulos
sisältää satokausituotannosta ja viljavarastojen kasvusta aiheutuvien kiinteiden kustannusten
varastoon aktivoinnin tulosvaikutuksen –1,1 (-0,8) miljoonaa euroa. Lisäksi raportoitu liiketulos sisältää
-0,3 miljoonan euron kertaluonteisen erän ulkomaisen viljatoimittajan sopimusrikkomuksen
seurauksena syntyneistä oikeuskuluista. Riita-asia ulkomaisen viljatoimittajan kanssa on kuvattu Riita-
asia -otsikon alla.

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

Tulos ennen veroja oli -3,9 (-2,6) miljoonaa euroa ja kauden tulosta vastaavat verot 0,6 (0,4) miljoonaa
euroa. Kauden tulos oli -3,3 (-2,2) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos -0,54 (-0,36) euroa.

Tammi-kesäkuu

Liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 135,5 (120,5) miljoonaa euroa. Operatiivinen liiketulos oli -1,7 (0,0)
miljoonaa euroa ja raportoitu liiketulos oli -3,9 (-2,7) miljoonaa euroa. Raportoitu liiketulos sisältää
satokausituotannosta ja viljavarastojen kasvusta aiheutuvien kiinteiden kustannusten varastoon
aktivoinnin tulosvaikutuksen –1,9 (-1,4) miljoonaa euroa. Lisäksi raportoitu liiketulos sisältää -0,3
miljoonan euron kertaluonteisen erän ulkomaisen viljatoimittajan sopimusrikkomuksen seurauksena
syntyneistä oikeuskuluista. Riita-asia ulkomaisen viljatoimittajan kanssa on kuvattu Riita-asia -otsikon
alla.

Osuus osakkuusyhtiö Sucroksen tuloksesta tammi-kesäkuussa oli -0,3 (-0,9) miljoonaa euroa.

Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä -0,4 (-0,3) miljoonaa euroa. Rahoituskuluihin sisältyy Avena
Nordic Grain Oy:n henkilöstöomistajille kuuluva osuus Avena Nordic Grain -konsernin tuloksesta 0,0
(-0,1) miljoonaa euroa.

Tulos ennen veroja oli -4,6 (-3,9) miljoonaa euroa ja kauden tulosta vastaavat verot 0,7 (0,6) miljoonaa
euroa. Kauden tulos oli -3,9 (-3,3) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos -0,63 (-0,53) euroa.

RAHAVIRRAT, RAHOITUS JA TASE

Konsernin maksuvalmius oli hyvä ja rahoitusasema vahva.

Konsernin liiketoiminnan rahavirta korkojen ja verojen jälkeen oli tammi-kesäkuussa 29,8 (-0,1)
miljoonaa euroa. Käyttöpääoman muutoksen vaikutus oli 32,5 (1,1) miljoonaa euroa. Käyttöpääomaa
laski merkittävästi etenkin viljavarastojen pienentyminen lähestyttäessä satokauden loppua.
Käyttöpääoman muutoksien kausiluonteisuudesta on kerrottu Toiminnan kausiluonteisuus -otsikon
alla.

Investointien nettorahavirta oli -7,5 (-1,4) miljoonaa euroa. Rahoituksen rahavirta oli -19,8 (-4,8)
miljoonaa euroa sisältäen lainojen takaisinmaksuja -18,0 (-0,5) ja osingonmaksuja -2,5 (-4,3) miljoonaa
euroa. Lisäksi arvo-osuustilillä olleiden osakkeiden myynnistä kertyneitä varoja palautui yhtiölle 0,7
miljoonaa euroa.

Jatkuvien toimintojen korolliset velat kauden päättyessä olivat 12,0 (4,4) miljoonaa euroa ja likvidit
rahavarat 5,1 (9,3) miljoonaa euroa. Korolliset nettovelat olivat 6,8 (-4,9) miljoonaa euroa.
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Konsernin taseen loppusumma oli 132,4 (136,7) miljoonaa euroa. Oman pääoman määrä oli
katsauskauden päättyessä 94,8 (104,0) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 71,6 (76,1) prosenttia
ja nettovelkaantumisaste 8,9 (-4,7) prosenttia. Konsernin maksuvalmiutta turvataan sitovin
limiittisopimuksin. Kauden päättyessä limiittejä oli nostettavissa 25 (25) miljoonaa euroa.
Yritystodistuksia oli emittoituna 3,0 (0,0) miljoonaa euroa.

INVESTOINNIT

Jatkuvien toimintojen bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 7,3 (1,6) miljoonaa euroa jakautuen
seuraavasti: Ruokaratkaisut 6,8 (1,2) miljoonaa euroa, Öljykasvituotteet 0,5 (0,4) miljoonaa euroa,
Viljakauppa 0,1 (0,1) miljoonaa euroa.

HENKILÖSTÖ

Tammi-kesäkuussa 2019 jatkuvissa toiminnoissa työskenteli 383 (446) henkilöä ja lopetetuissa
toiminnoissa 102 (117) henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna. Konsernin keskimääräinen
henkilöstömäärä tammi-kesäkuussa 2019 oli 485 (563) henkilöä.

STRATEGIA

Apetit on päivittänyt strategiansa vuosille 2018–2020 keväällä 2018. Strategian painopistealueet ovat
uudistuminen, kansainvälistyminen sekä tehokkuuden parantaminen. Apetitin tavoitteena on olla
kasvipohjaisten ruokaratkaisujen edelläkävijä ja Suomen tunnetuin kasvipohjaiseen syömiseen
erikoistunut brändi.

Apetit keskittyy toiminnassaan jatkuvaan uudistumiseen lisäämällä tuote- ja palvelukehitystä, entistä
voimakkaampaan kansainvälistymiseen kasvattamalla ruuan kansainvälistä kauppaa ja kartoittamalla
mahdollisia uusia hankinta-alueita viljakaupassa samalla vahvistaen jalansijaa Baltiassa sekä
tehokkuuden parantamiseen kaikissa liiketoiminnoissaan.

Taloudelliset tavoitteet vuodelle 2020

· Käyttökatteen (EBITDA) vähintään kaksinkertaistaminen (2017: jatkuvat toiminnot 6,8 me)

· Operatiivinen sidotun pääoman tuottoprosentti (ROCE %) > 8 % (2017: 2,4 %)

Asetettujen strategisten tavoitteiden toteutuminen perustuu tavanomaiseen satokehitykseen,
systemaattiseen toiminnan tehostamiseen, innovatiivisiin ja oikea-aikaisiin tuotelanseerauksiin sekä
ruuan kansainvälisen kaupan kehittymiseen. Yhtiö on avoin strategiaan sopiville toimialaratkaisuille.

Strategian mukaisia toimenpiteitä

Apetit investoi lähes 10 miljoonaa euroa uuteen pihvi- ja pyörykkälinjaan Säkylän tehtaalla. Tuotanto
uudella linjalla käynnistyi elokuun alussa. Uusi linja kaksinkertaistaa kyseisen tuoteryhmän
tuotantokapasiteetin, vastaa nykyiseen kysyntään sekä mahdollistaa uusien tuotteiden valmistuksen
kotimaahan ja kansainvälisille markkinoille.

Osana tehokkuuden parantamista Kirkkonummella sijaitsevan rypsiöljynpuristamon yhteyteen
rakennetaan bioenergialaitos. Bioenergialaitos korvaa nykyisen uusiutumattomiin polttoaineisiin
perustuvan energiaratkaisun ja pienentää merkittävästi koko konsernin hiilidioksidipäästöjä.
Bioenergialaitoksen arvioitu käyttöönotto on loppuvuodesta 2020.

Apetitin tytäryhtiö Avena Nordic Grain Oy ja Viljelijän Bernerin yhdistivät elokuussa 2018 osto- ja
myyntiorganisaationsa tuotantopanos- ja viljakaupassa Viljelijän Avena Berneriksi. Kumppanuuteen
perustuva uudenlainen toimintamalli tarjoaa kotimaiselle viljelijälle tuotantopanos- ja viljakaupan
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palvelut yhdeltä luukulta. Uusi toimintamalli on kuluvana vuonna jalkautunut osaksi molempien
osapuolten toimintaa suunnitellun mukaisesti.

Apetit luopui Ruokaratkaisut-liiketoimintaan kuuluvista palvelutoreista vaiheittain huhtikuun 2019
lopussa. Palvelutoreista luopuminen oli strategian mukaista keskittymistä ydinliiketoimintoihin sekä
luonnollinen jatkumo kalaliiketoiminnasta luopumiselle vuonna 2017. Osana kannattamattomista
liiketoiminnoista luopumista Apetit on sopinut tuoretuoteliiketoiminnan myynnistä ruotsalaiselle
Greenfood Ab:lle heinäkuussa 2019.

Ruuan kansainvälisen kaupan osuuden kasvattaminen on edennyt suunnitelmien mukaisesti.
Kansainvälisesti kysytyimpiä tuotteita ovat kasvispihvit ja -pyörykät, kasvispizzat ja herne.
Keskeisimmät markkinat kotimaan ulkopuolella ovat Ruotsi, Baltia ja Venäjä.

Rypsi-ingredientin kehittämiseen tähtäävä hanke jatkui suunnitelman mukaisesti. Hankkeen
tavoitteena on uuden, ravintosisällöltään korkealaatuisen, ingredientin kehittäminen kansainvälisille
elintarvikemarkkinoille. Rypsi-ingredientin uuselintarvikelupahakemus jätettiin 31.12.2018. Sen
koostumukselle ja valmistusmenetelmälle on myönnetty patentti elokuun alussa.

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. Tästä kirjauskäytännöstä
johtuen tuloskertymä painottuu toiselle vuosipuoliskolle. Tuloskertymän kausiluonteisuus on
satokausituotannosta johtuen voimakkainta Ruokaratkaisut-segmentin pakastetuoteryhmässä ja
osakkuusyhtiö Sucroksen toiminnassa. Yhtiön operatiivisia tunnuslukuja on päivitetty vuonna 2019
siten, että ne eivät enää sisällä IAS 2 -standardin mukaista kiinteiden kulujen aktivointia vaihto-
omaisuuden arvoon. Muutoksen myötä operatiivisten tunnuslukujen vuoden sisäinen kausivaihtelu
pienenee.

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 ja palvelumyynti

Milj. euroa 1-6
2019

1-6
2018

Muutos 2018

Liikevaihto 29,9 37,9 -21 % 74,2

Operatiivinen liiketulos 1,0 0,0 2,3

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

Tammi-kesäkuun taloudellinen ja toiminnallinen kehitys

Liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 29,9 (37,9) miljoonaa euroa. Kokonaisliikevaihtoa pienensi
asteittainen luopuminen palvelumyynnistä. Viimeisistä palvelutoreista luovuttiin huhtikuun lopussa.
Pakasteiden myynti kokonaisuudessaan säilyi vertailuvuoden tasolla pihvi- ja pyörykkätuotteiden
kuitenkin kasvaessa edellistä vuodesta. Viime vuoden huonosta satokaudesta johtuen muun muassa
herneen vientivolyymit jäivät vertailukautta alhaisemmaksi.

Operatiivinen liiketulos oli 1,0 (0,0) miljoonaa euroa. Tulosta paransivat pakasteiden myynnin
kohdistuminen parempikatteisiin tuoteryhmiin. Myös toteutetut sopeuttamistoimenpiteet paransivat
kannattavuutta. Palvelumyynnin asteittainen liikkeenluovutus kevään aikana toteutui suunnitellusti.
Operatiivisen liiketuloksen ja liiketuloksen välinen ero –1,4 (-1,4) miljoonaa euroa johtuu kiinteiden
kustannusten varastoon aktivoinnin muutoksesta IAS 2 -periaatteen mukaisesti. Raportoitu liiketulos oli
-0,4 (-1,4) miljoonaa euroa.

Ruokaratkaisuiden investoinnit olivat 6,8 (1,2) miljoonaa euroa. Investoinnit kohdistuivat pääosin
uuden pihvi- ja pyörykkälinjaston rakentamiseen ja Säkylän pakastetehtaan tuotannon kehittämiseen.

Apetit on rakentanut uuden pihvi- ja pyörykkälinjan Säkylän tehtaalle. Uusi linja kaksinkertaistaa
tuotantokapasiteetin. Tuotanto uudella linjalla käynnistyi elokuun alussa.

Ruuan kansainvälisen kaupan osuuden kasvattaminen on edennyt suunnitelmien mukaisesti.
Kansainvälisesti kysytyimpiä tuotteita ovat kasvispihvit ja -pyörykät, kasvispizzat ja herne.

Toimintaympäristö

Päivittäistavarakauppa* kasvoi alkuvuonna 2,4 prosenttia, josta hintatekijä selittää 1,6
prosenttiyksikköä. Kasvisten kulutuksen kasvu näkyy uusien kasvipohjaisten ruokaratkaisujen
kysyntänä, jonka odotetaan jatkuvan vahvana myös tulevaisuudessa.

*Lähde: Päivittäistavarakauppa ry (PTY)
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Öljykasvituotteet
Kasviöljyt ja rehupuristeiden jalostus ja myynti

Milj. euroa 1-6
2019

1-6
2018

Muutos 2018

Liikevaihto 32,4 33,8 -4 % 66,7

Operatiivinen liiketulos 0,4 1,0 2,2

Liiketulos 0,4 1,0 2,2

Tammi-kesäkuun taloudellinen ja toiminnallinen kehitys

Liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 32,4 (33,8) miljoonaa euroa ollen hieman vertailukautta
matalammalla tasolla toimitusten siirtyessä toiselle vuosipuoliskolle. Vienti kohdistui pääosin Norjaan ja
Ruotsiin ja sen osuus liikevaihdosta oli 27 prosenttia.

Operatiivinen liiketulos oli 0,4 (1,0) miljoonaa euroa. Tuloksen lasku johtui heikon sadon aiheuttamasta
vaikeasta raaka-aineen saatavuudesta Suomessa ja lähialueilla, mikä nosti raaka-ainekustannuksia
merkittävästi.

Kauden investoinnit olivat 0,5 (0,4) miljoonaa euroa ja kohdistuivat Kirkkonummen öljynpuristamon
kunnossapitoinvestointeihin sekä rypsiproteiini-ingredientin kehitysprojektiin.

Apetit on jatkanut rypsiproteiini-ingredientin kehittämiseen tähtäävää hanketta suunnitelman
mukaisesti. Hankkeen tavoitteena on uuden, ravintosisällöltään korkealaatuisen, ingredientin
kehittäminen kansainvälisille elintarvikemarkkinoille. Rypsiproteiini-ingredientin
uuselintarvikelupahakemus jätettiin 31.12.2018. Sen koostumukselle ja valmistusmenetelmälle on
myönnetty patentti Suomessa elokuun alussa.

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

Toimintaympäristö

Vuoden 2019 kotimainen öljykasvisato on jäämässä selkeästi vertailuvuotta matalammalle tasolle.
Luonnonvarakeskuksen (Luke) 15.07.2019 tekemän arvion mukaan sato on noin 41 000 tuhatta
tonnia, mikä on 42 prosenttia vertailukautta 2018 heikompi. Kokonaissatomäärää on laskenut rypsin ja
rapsin kylvöalojen merkittävä pieneneminen kotimaassa sekä poikkeuksellisen runsas tuholaismäärä.

Kevätrypsin ja -rapsin viljelyn onnistuminen Suomessa edellyttää tehokasta tapaa suojautua
alkukasvukaudella rypsiä ja rapsia vioittavilta tuholaisilta, kirpoilta. Kirpat voivat tehdä kasvustoissa
merkittäviä tuhoja ja niitä torjutaan mm. siemenen peittauksella. Apetit on osallistunut aktiivisesti uuden
peittausaineen testaukseen viljelykokeissa. Tukes myönsi kylvökaudelle 2019 luvan öljykasvien
siementen peittaamiseen uudella Buteo Start FS 480-valmisteella.
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Viljakauppa
Kotimainen ja kansainvälinen vilja-, öljy- ja palkokasvi- sekä rehuraaka-ainekauppa

Milj. euroa 1-6
2019

1-6
2018

Muutos 2018

Liikevaihto 73,3 57,8 27 % 137,4

Operatiivinen liiketulos -3,1 -0,9 -2,9

Liiketulos -3,8 -2,2 -4,2

Tammi-kesäkuun taloudellinen ja toiminnallinen kehitys

Liikevaihto tammi-kesäkuussa kasvoi 73,3 (57,8) miljoonaan euroon toimitusmäärien kasvaessa
vertailukaudesta. Alkuvuonna toimitettiin vuoden 2018 lopun poikkeuksellisen korkeita viljavarastoja,
jotka olivat patoutuneet Baltiassa vallinneen markkinan tarjonnan ja kysynnän epäsuhdasta.

Operatiivinen liiketulos oli -3,1 (-0,9) miljoonaa euroa. Kotimaisen viljan vientimahdollisuuksien
merkittävä vähentyminen sekä Baltian osalta markkinan tarjonnan ja kysynnän epäsuhta johtivat
kannattavuuden selvään heikentymiseen. Lisäksi uuden sadon hyvien satonäkymien vuoksi viljojen
hintataso laski merkittävästi keväällä, mikä pienensi merkittävästi vanhan sadon korkealla hintatasolla
ostettujen varastojen katemahdollisuuksia.

Operatiivisen liiketuloksen ja liiketuloksen välistä eroa selittää kiinteiden kustannusten varastoon
aktivoinnin muutos -0,4 (0,0) miljoonaa euroa IAS 2–periaatteen mukaisesti. Lisäksi raportoitu liiketulos
sisältää -0,3 miljoonan euron kertaluonteisen erän ulkomaisen viljatoimittajan sopimusrikkomuksen
seurauksena syntyneistä oikeuskuluista. Riita-asia ulkomaisen viljatoimittajan kanssa on kuvattu Riita-
asia -otsikon alla.

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

Apetitin tytäryhtiö Avena Nordic Grain Oy ja Viljelijän Bernerin yhdistivät elokuussa 2018 osto- ja
myyntiorganisaationsa tuotantopanos- ja viljakaupassa Viljelijän Avena Berneriksi. Kumppanuuteen
perustuva uudenlainen toimintamalli yhdistää kotimaiselle viljelijälle tuotantopanos- ja viljakaupan
palvelut. Uusi toimintamalli on kuluvana vuonna jalkautunut osaksi molempien osapuolten toimintaa
suunnitellun mukaisesti.

Toimintaympäristö

Luonnonvarakeskuksen (Luke) antaman arvion mukaan vuoden 2019 kotimaisesta viljasadosta on
tulossa hyvä. Kokonaissatoennuste on 3,6 miljoonaa tonnia, kun kotimaan vuotuinen viljakäyttö on 3,0
miljoonaa tonnia. Myös Baltiassa satonäkymiä pidetään hyvinä.
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Lopetetut toiminnot (Tuoretuoteliiketoiminta, Kalajaloste)
Lopetettuihin toimintoihin kuuluvat vuonna 2017 myyty Kalajaloste-liiketoiminta ja aikaisemmin
Ruokaratkaisut-segmenttiin kuulunut tuoretuoteliiketoiminta

Milj. euroa 1-6
2019

1-6
2018

Muutos 2018

Liikevaihto 10,6 12,0 -12 % 23,2

Operatiivinen liiketulos -1,0 -1,4 -2,6

Liiketulos -1,0 -1,4 -7,4

Apetitin tuoretuoteliiketoiminnan myynti Greenfood Ab:lle

Apetit tiedotti 10.7.2019 sopineensa tuoretuoteliiketoimintansa myymisestä ruotsalaiselle Greenfood
Ab:lle. Greenfood Ab on Pohjoismaissa ja Länsi-Euroopassa toimiva vihannesten ja hedelmien
maahantuoja, jakelija ja jalostaja. Suomessa Greenfood Ab omistaa Salico Oy:n, Satotukku Oy:n,
Picadeli Oy:n ja Snackpoint Oy:n.

Järjestely toteutetaan liiketoimintakauppana sisältäen Apetitin Helsingin Kivikon tehdaskiinteistön
koneineen ja laitteineen. Tuoretuoteliiketoiminnan henkilökunta siirtyy Greenfood Ab:n suomalaisen
tytäryhtiön Salico Oy:n palvelukseen vanhoina työntekijöinä.

Apetit tekee yrityskaupasta kertaluontoisen, arviolta noin 2 miljoonan euron myyntivoiton verojen
jälkeen, mikä tulee kohdistumaan vuoden 2019 toiselle vuosipuoliskolle. Lopullinen tulosvaikutus
täsmentyy, kun järjestely on saatu päätökseen.

Kaupan toteutuminen edellyttää kilpailuviranomaisen hyväksyntää. Kaupan odotetaan toteutuvan
vuoden 2019 toisella vuosipuoliskolla.

Kalajaloste-liiketoiminta

Apetit Oyj on sopinut 29.6.2017 kalaliiketoiminnan myymisestä norjalaiselle Insula AS:lle. Kauppa on
toteutunut 1.11.2017. Tässä puolivuosikatsauksessa Kalajaloste-liiketoiminta sisältyy lopetettuihin
toimintoihin vertailuvuoden osalta ja sillä on vaikutusta pelkästään rahoituseriin.

Tammi-kesäkuun taloudellinen ja toiminnallinen kehitys

Tuoretuoteliiketoiminnan liikevaihto laski vertailukauden tasosta ja oli 10,6 (12,0) miljoonaa euroa.
Liikevaihtoa laski välitystuotteiden myynnin suunniteltu lopettaminen. Operatiivinen liiketulos oli -1,0
(-1,4) miljoonaa euroa. Operatiivista liiketulosta paransivat   toteutetut sopeutus- ja
tehostamistoimenpiteet.



Apetit Oyj - Puolivuosikatsaus 1.1. – 30.6.2019 12

OMAT OSAKKEET

Katsauskauden päättyessä yhtiön hallussa oli aikaisempina vuosina hankittuja omia osakkeita
yhteensä 100 955 kappaletta. Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet edustavat 1,6 prosenttia yhtiön
osake- ja äänimäärästä. Omilla osakkeilla ei ole ääni- eikä osinko-oikeutta.

OSAKEVAIHTO

Yhtiön osakkeita vaihdettiin pörssissä katsauskauden aikana 495 897 (182 162) kappaletta, mikä oli
7,8 (2,9) prosenttia koko osakemäärästä. Osakkeen ylin kurssi oli 9,84 (15,25) euroa ja alin 8,50
(13,15) euroa. Vaihdettujen osakkeiden keskihinta oli 9,05 (14,19) euroa. Kauden osakevaihto oli 4,5
(2,6) miljoonaa euroa. Katsauskauden päättyessä koko osakekannan markkina-arvo oli 54,5 (84,3)
miljoonaa euroa.

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Apetit Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Säkylässä 28.3.2019. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen
ja konsernitilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä
toimitusjohtajalle tilikaudelta 2018. Hallituksen esitykset yhtiökokoukselle hyväksyttiin sellaisinaan.

Osingonjako

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti jakaa osinkoa 0,40 euroa osakkeelta. Osinko
maksettiin 8.4.2019.

HALLINTONEUVOSTON JÄRJESTÄYTYMINEN JA HALLITUKSEN VALINTA

Apetit Oyj:n hallintoneuvosto on 8.4.2019 pitämässään kokouksessa valinnut yhtiön hallintoneuvoston
puheenjohtajaksi Harri Eelan ja varapuheenjohtajaksi Marja-Liisa Mikola-Luodon.

Hallintoneuvosto päätti valita Apetit Oyj:n hallitukseen viisi jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin Lasse
Aho, Annikka Hurme, Seppo Laine, Simo Palokangas ja Niko Simula. Hallituksen puheenjohtajaksi
valittiin Simo Palokangas ja varapuheenjohtajaksi Lasse Aho.

Apetit Oyj:n hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan 7.5.2019 keskuudestaan jäsenet hallituksen
tarkastusvaliokuntaan hallituksen toimikauden ajaksi. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin
Seppo Laine ja jäseniksi Lasse Aho ja 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 kerran vuodessa joulukuussa. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle päätettiin
maksaa 510 euron ja jäsenille 300 euron kokouspalkkio.

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,
asiakkaiden maksukykyyn ja toimittajien ja palveluntuottajien toimituskykyyn, muutoksiin liiketoiminta-
alueilla ja asiakkuuksissa.

RIITA-ASIAT

Apetitin tytäryhtiö Avena Nordic Grain Oy käynnistämä välimiesmenettely, jossa vastapuolena on
ulkomainen viljantoimittaja, on päättynyt. Tukholman kauppakamarin välimiesoikeuden tekemän
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päätöksen mukaan ulkomainen viljantoimittaja on velvollinen maksamaan Avenalle 1,9 miljoonaa
euroa vahingonkorvauksena toimitusten laiminlyönnistä ja riita-asiaan liittyvistä asianajokuluista.
Vahingonkorvaus sisältyy taseen ulkopuolisiin ehdollisiin varoihin. Lisäksi konsernitaseen muihin
saamisiin sisältyy 1,2 miljoonaa euroa samalta viljantoimittajalta. Välimiesmenettelyn aikana esille
tulleiden tietojen perusteella yhtiön käsityksen mukaan kyseessä on petos ja siihen liittyvät ulkomaiset
oikeusprosessit on käynnistetty.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Apetit tiedotti 10.7.2019 sopineensa tuoretuoteliiketoimintansa myymisestä ruotsalaiselle Greenfood
AB:lle. Kaupan toteutuminen edellyttää kilpailuviranomaisen hyväksyntää. Kaupan odotetaan
toteutuvan vuoden 2019 toisella vuosipuoliskolla.

TULOSOHJEISTUS VUODELLE 2019 ENNALLAAN

Konsernin koko vuoden operatiivisen liiketuloksen arvioidaan paranevan vertailuvuodesta (vuonna
2018: -1,0 miljoonaa euroa). Alkuvuoden tulosnäkymiä varjosti vuoden 2018 heikko viljasato.
Kotimaisen viljan vientimahdollisuudet olivat rajalliset sekä Baltian viljakauppaa vaikeutti tarjonnan ja
kysynnän epäsuhta.
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KONSERNIN TULOSLASKELMA
milj. euroa

4-6/ 4-6/ 1-6/ 1-6/ 1-12/
2019 2018 2019 2018 2018

Liikevaihto 64,5 66,7 135,5 120,5 259,9
Liiketoiminnan muut tuotot 0,2 0,3 0,6 0,5 1,8
Liiketoiminnan muut kulut -67,2 -67,9 -137,4 -121,7 -257,2
Poistot -1,4 -1,0 -2,6 -2,0 -4,0
Arvonalentumiset 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Liiketulos -3,9 -2,0 -3,9 -2,7 0,5
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 0,1 -0,4 -0,3 -0,9 -0,7
Rahoitustuotot ja -kulut -0,2 -0,2 -0,4 -0,3 -0,4
Tulos ennen veroja -3,9 -2,6 -4,6 -3,9 -0,6
Tuloverot 0,6 0,4 0,7 0,6 0,0
Kauden tulos, jatkuvat toiminnot -3,3 -2,2 -3,9 -3,3 -0,4

Kauden tulos, lopetetut toiminnot -0,4 -0,6 -0,9 -1,2 -7,1

Kauden tulos, emoyhtiön omistajille -3,7 -2,8 -4,8 -4,5 -7,5

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu
Laimennettu ja laimentamaton osakekohtainen tulos, euroa,
Jatkuvat toiminnot -0,54 -0,36 -0,63 -0,53 -0,07
Lopetetut toiminnot -0,07 -0,09 -0,14 -0,19 -1,14
Emoyhtiön omistajille -0,60 -0,45 -0,77 -0,72 -1,21

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA
milj. euroa

4-6/ 4-6/ 1-6/ 1-6/ 1-12/
2019 2018 2019 2018 2018

Kauden tulos -3,7 -2,8 -4,8 -4,5 -7,5

Muut laajan tuloslaskelman erät
Erät jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:
Rahavirran suojaukset -0,4 0,3 0,2 0,9 0,7
Verot liittyen rahavirran suojaukseen 0,1 -0,1 0,0 -0,2 -0,1
Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kauden laaja tulos -4,0 -2,5 -4,6 -3,8 -6,9

Kauden laaja tulos, jatkuvat toiminnot -3,6 -2,0 -3,8 -2,6 0,2
Kauden laaja tulos, lopetetut toiminnot -0,4 -0,6 -0,9 -1,2 -7,1
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KONSERNIN TASE
milj. euroa

30.6.2019 30.6.2018 31.12.2018
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet 2,3 6,8 3,2
Liikearvo 0,4 0,4 0,4
Aineelliset hyödykkeet 37,4 36,4 37,2
Osuudet osakkuusyhtiöissä 20,9 22,0 21,0
Muut sijoitukset 0,0 1,0 0,1
Saamiset 0,3 0,7 0,3
Laskennalliset verosaamiset 6,3 6,0 5,8
Pitkäaikaiset varat yhteensä 67,6 73,3 68,0

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 37,2 38,9 80,8
Myyntisaamiset ja muut saamiset 8,9 14,7 13,1
Tuloverosaamiset 0,0 0,4 0,0
Rahavarat 5,1 9,3 2,6
Lyhytaikaiset varat yhteensä 51,3 63,4 96,6

Myytävänä oleviksi luokitellut varat 13,5

Varat yhteensä 132,4 136,7 164,6

KONSERNIN TASE
milj. euroa

30.6.2019 30.6.2018 31.12.2018
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 94,8 104,0 101,1
Oma pääoma yhteensä 94,8 104,0 101,1

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

Lyhytaikaiset velat
Lyhytaikaiset rahoitusvelat 5,7 1,0 22,0
Tuloverovelat 0,0 0,0 0,0
Ostovelat ja muut velat 18,9 25,3 36,8
Lyhytaikaiset velat yhteensä 24,7 26,3 58,8

Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat 4,7

Velat yhteensä 32,8 32,7 63,5

Oma pääoma ja velat yhteensä 132,4 136,7 164,6
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KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
milj. euroa

1-6/ 1-6/ 1-12/
2019 2018 2018

Kauden tulos -4,8 -4,5 -7,5
Oikaisut kauden tulokseen 2,4 4,6 11,2
Käyttöpääoman muutos 32,5 1,1 -26,1
Maksetut korot liiketoiminnasta -0,2 -0,8 -1,1
Saadut korot liiketoiminnasta 0,0 0,0 0,1
Maksetut verot liiketoiminnasta -0,1 -0,5 0,0
Liiketoiminnan rahavirta 29,8 -0,1 -23,5

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -7,6 -1,8 -6,7
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 0,0 0,0
Ostetut osakkuusyhtiöt -0,3 -0,4 -0,6
Myydyt osakkuusyhtiöt 0,6 0,6
Muiden sijoitusten luovutustulot 0,4
Saadut osingot investoinneista 0,2 1,9
Investointien rahavirta -7,5 -1,4 -4,8

Lyhytaikaisten lainojen nostot ja takaisinmaksut -18,0 21,0
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -0,5 -1,5
Arvo-osuustilillä olleista osakkeista saadut luovutustulot 0,7
Maksetut osingot -2,5 -4,3 -4,3
Rahoituksen rahavirta -19,8 -4,8 15,2

Rahavarojen muutos 2,5 -6,4 -13,0
Rahavarat kauden alussa 2,6 15,7 15,7
Rahavarat kauden lopussa 5,1 9,3 2,6
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LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

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

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

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

1-6/2018
milj. euroa A B C D E

Osakepääoma 12,6 12,6
Ylikurssirahasto 23,4 23,4
Arvonmuutosrahasto -0,8 0,7 -0,1
Muut rahastot 7,2 7,2
Omat osakkeet -1,5 0,1 -1,4
Muuntoerot -0,2 0,0 -0,2
Kertyneet voittovarat 71,4 -4,3 -0,2 -4,5 62,4
Emoyhtiön osakkeenomistajille
kuuluva oma pääoma yhteensä 112,3 -4,3 -0,1 -3,8 104,0
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LAADINTAPERIAATTEET

Puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) -standardin mukaan noudattaen
vuositilinpäätöksessä 2018 kerrottuja laatimisperiaatteita.

IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin käyttöönotto

Apetit soveltaa IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardia 1.1.2019 alkaen. Apetit hyödyntää standardin
sallimaa kirjaamista koskevaa helpotusta, eikä sovella standardia lyhytaikaisiin vuokrasopimuksiin tai
sopimuksiin, joissa kohdeomaisuuserä on arvoltaan vähäinen. Siirtymiseen on sovellettu
yksinkertaistettua menettelytapaa, eikä käyttöönottoa edeltävän vuoden vertailulukuja ole oikaistu.

Konsernin merkittävimmät vuokrasopimukset liittyvät pitkäaikaisiin maa-alueiden ja viljavarastojen
vuokrasopimuksiin. Käyttöönoton vaikutuksesta ensimmäisen vuosipuoliskon päättävässä taseessa on
kirjattu lisää käyttöoikeusomaisuutta 7,0 miljoonaa euroa. Vuokrasopimusvelkaa on kirjattu taseen
pitkäaikaisiin rahoitusvelkoihin 4,0 miljoonaa euroa ja lyhytaikaisiin rahoitusvelkoihin 3,1 miljoonaa euroa.
Standardilla ei ole olennaista vaikutusta raportoituun liikevoittoon tai nettotulokseen.

IFRS 16 -standardia sovellettaessa johto on käyttänyt harkintaa liittyen diskonttokorkokantaan ja
toistaiseksi voimassa olevien vuokrasopimusten vuokra-ajan pituuden määrittämiseen.

Vuokramaksut diskontataan vuokrasopimuksissa määritellyllä korolla. Mikäli vuokrasopimuksessa ei ole
mainittu korkoa, korkona käytetään Apetitin lisäluoton korkoa. Tämän lisäksi lisäluoton korossa
huomioidaan vuokravastuun pituus. Lisäluoton koron painotettu keskiarvo oli 1,6%.

Vuokravastuiden ja vuokrasopimusvelkojen
täsmäytys
milj. euroa 1.1.2019
Vuokravastuut 31.12.2018 11,4
Lyhytaikaiset tai arvoltaan vähäiset vuokrasopimukset -4,2
Diskonttaamattomat vuokrasopimusvelat 1.1.2019 7,2

Diskonttaus -0,9
Vuokrasopimusvelka 1.1.2019 6,3
  Lyhytaikainen vuokrasopimusvelka 1,0
  Pitkäaikainen vuokrasopimusvelka 5,3

Muilla vuoden 2019 alussa voimaantulleilla standardeilla ei ole olennaista vaikutusta
puolivuosikatsaukseen.

Konsernirakenteessa tapahtuneiden muutosten esittäminen

Apetit luopui jäljellä olevista Ruokaratkaisut-liiketoimintaan kuuluvista palvelutoreista vaiheittain
alkuvuoden 2019 aikana. Palvelutorit ovat toimineet shop-in-shop -periaatteella tiettyjen alueellisten
osuuskauppojen yhteydessä. Palvelutoriverkostoa on jo supistettu aiemmin tänä vuonna.

Tuoretuoteliiketoiminta esitetään lopetettuina toimintoina.
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OPERATIIVISEN JA RAPORTOIDUN LIIKETULOKSEN TÄSMÄYTYSLASKELMA

1-6/ 1-6/ 1-12/
milj. euroa 2019 2018 2018

Jatkuvat toiminnot
Operatiivinen liiketulos -1,7 0,0 1,6
Kertaluontoinen erä liittyen ulkomaisen
viljatoimittajan sopimusrikkomukseen -0,3 -1,3 -1,6
Vaihto-omaisuuden IAS 2-lisä -1,9 -1,4 0,5
Muut erät 0,0
Raportoitu liiketulos, jatkuvat toiminnot -3,9 -2,7 0,5

Lopetetut toiminnot, Tuoretuotteet ja Kalajalosteet
Operatiivinen liiketulos -1,0 -1,4 -2,6
Tuoretuotteet alaskirjaus -4,7
Vaihto-omaisuuden IAS 2-lisä 0,0 0,0 0,0
Raportoitu liiketulos, lopetetut toiminnot -1,0 -1,4 -7,4

Raportoitu liiketulos, konserni yhteensä -4,9 -4,1 -6,9

LOPETETUT TOIMINNOT, TUORETUOTTEET JA KALAJALOSTEET

Apetit Oyj on sopinut tuoretuoteliiketoimintansa myymisestä ruotsalaiselle Greenfood Ab:lle. Greenfood
Ab on Pohjoismaissa ja Länsi-Euroopassa toimiva vihannesten ja hedelmien maahantuoja, jakelija ja
jalostaja. Suomessa Greenfood Ab omistaa Salico Oy:n, Satotukku Oy:n, Picadeli Oy:n ja Snackpoint
Oy:n. Salico on yksi Suomen johtavista tuoreiden hedelmä- ja vihannesjalosteiden toimittajista
ammattikeittiöille, vähittäiskaupalle ja fastfood-ketjuille.

Järjestely toteutetaan liiketoimintakauppana sisältäen Apetitin Helsingin Kivikon tehdaskiinteistön
koneineen ja laitteineen. Tuoretuoteliiketoiminnan henkilökunta siirtyy Greenfood Ab:n suomalaisen
tytäryhtiön Salico Oy:n palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Vuonna 2018 Apetitin
tuoretuoteliiketoiminnan liikevaihto oli 23,2 miljoonaa euroa ja sen henkilöstömäärä on 120.

Liiketoimintakaupan sovittu kauppahinta on 13,8 miljoonaa euroa. Kauppahinta maksetaan käteisenä
kaupan toteutumisen hetkellä, jonka odotetaan tapahtuvan vuoden 2019 toisen vuosipuoliskon aikana.
Apetit tekee yrityskaupasta kertaluontoisen, arviolta noin 2 miljoonan euron myyntivoiton verojen jälkeen,
mikä tulee kohdistumaan vuoden 2019 toiselle vuosipuoliskolle. Lopullinen tulosvaikutus täsmentyy, kun
järjestely on saatu päätökseen.

Yritysjärjestelyllä arvioidaan olevan positiivinen vaikutus koko vuoden operatiiviseen liiketulokseen.
Kaupan toteutuminen edellyttää kilpailuviranomaisen hyväksyntää.

Lopetettujen toimintojen vuoden 2018 tulokseen sisältyy Kalaliiketoiminnan lisäkauppahintasaamisen
alaskirjaus 0,9 milj.euroa.
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Tulos lopetetuista toiminnoista

milj. euroa 1-6/2019 1-6/2018 1-12/2018

Tuotot 10,6 12,0 23,2
Kulut -11,6 -13,5 -30,6
Raportoitu liiketulos -1,0 -1,4 -7,4
Rahoituserät -0,1 -0,1 -1,2
Tulos ennen veroja -1,1 -1,5 -8,6
Tuloverot 0,2 0,3 1,5

Kauden tulos lopetetuista toiminnoista -0,9 -1,2 -7,1

Rahavirrat

milj. euroa 1-6/2019 1-6/2018 1-12/2018

Liiketoiminnan rahavirrat 0,2 0,2 0,6
Investointien rahavirrat -0,2 -0,2 -0,6
Rahoituksen rahavirrat 0,0 0,0 0,0
Rahavirrat yhteensä 0,0 0,0 0,0

Myytävien varojen ja velkojen kirjanpitoarvot

milj. euroa 30.6.2019

Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet sekä pitkäaikaiset
saamiset 12,6
Laskennalliset verosaamiset 0,0
Vaihto-omaisuus 0,5
Myyntisaamiset ja muut saamiset 0,4
Varat yhteensä 13,5

Laskennalliset verovelat 0,1
Pitkäaikaiset velat 0,2
Lyhytaikaiset velat 4,4
Velat yhteensä 4,7

Myytävät varat eivät sisällä konsernin yhteisten varojen kohdistuksia lopetettuihin
toimintoihin.
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SEGMENTTI-INFORMAATIO

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

Toimintasegmentit 1-6/2019
milj. euroa

A B C D E F

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

Liiketulos -0,4 0,4 -3,8 -3,9 -1,0 -4,9

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

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

Keskimääräinen henkilömäärä 275 48 60 383 102 485

Toimintasegmentit 1-6/2018
milj. euroa

A B C D E F

Segmentin myynti yhteensä 37,9 33,8 57,8 129,5 12,0 141,5
Segmenttien välinen myynti 0,0 -0,1 -8,9 -9,0 0,0 -9,0
Liikevaihto 37,9 33,6 48,9 120,5 12,0 132,5

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

Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen 1,2 0,4 0,1 1,6 0,2 1,8
Yritysostot ja muut osakeinvestoinnit 0,4 0,4 0,4

Poistot 1,4 0,4 0,2 2,0 0,9 2,9
Arvonalentumiset

Keskimääräinen henkilömäärä 337 47 62 446 117 563
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Toimintasegmentit 1-12/2018
milj. euroa

A B C D E F

Segmentin myynti yhteensä 74,2 66,7 137,4 278,3 23,2 301,5
Segmenttien välinen myynti 0,0 -0,3 -18,2 -18,4 0,0 -18,5
Liikevaihto 74,2 66,5 119,2 259,9 23,2 283,1

Liiketulos 2,5 2,2 -4,2 0,5 -7,4 -6,9

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

Poistot 2,8 0,9 0,4 4,0 1,8 5,8
Arvonalentumiset 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 4,8

Keskimääräinen henkilömäärä 348 47 62 457 107 564

KONSERNIN TUNNUSLUVUT 30.6.2019 30.6.2018 31.12.2018

Oma pääoma/osake, euroa 15,25 16,75 16,29

Omavaraisuusaste, % 71,6 76,1 61,4
Nettovelkaantumisaste, % 8,9 -4,7 21,5

Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, milj. euroa 7,5 1,8 6,7
Yritysostot ja muut osakeinvestoinnit, milj. euroa 0,3 0,4 0,6

Henkilöstö keskimäärin 485 563 564

Osakkeita keskimäärin, 1 000 kpl 6217 6209 6211

Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty vuositilinpäätöksessä 2018.
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KONSERNIN VAKUUDET, VASTUUSITOUMUKSET,
EHDOLLISET VARAT JA MUUT SITOUMUKSET
milj. euroa

30.6.2019 30.6.2018 31.12.2018
Omien velkojen vakuudeksi annetut
Takaukset ja muut vakuudet 3,5 3,1 3,9

JOHDANNAISSOPIMUKSET
Johdannaissopimusten nimellisarvot
Koronvaihtosopimukset 13,4 14,3 13,4
Valuuttatermiinisopimukset 0,8 0,2
Hyödykejohdannaiset 18,9 48,9 29,3

EHDOLLISET VARAT
Yhteisellä arvo-osuustilillä olleiden osakkeiden
myynnistä kertyneet varat, käypä arvo 0,7 0,7
Vahingonkorvausvaade liittyen ulkomaisen
viljakauppiaan toimituksien laiminlyöntiin 1,9 1,3 1,6

INVESTOINTISITOUMUKSET
Ruokaratkaisut 3,9 4,4 7,1

AINEELLISEN KÄYTTÖOMAISUUDEN MUUTOKSET
milj. euroa

30.6.2019 30.6.2018 31.12.2018

Omistetut käyttöomaisuuserät
Kirjanpitoarvo kauden alussa 37,2 37,5 37,5
Lisäykset 7,4 1,2 5,7
Vähennykset 0,0 0,0 -0,1
Poistot ja arvonalentumiset -2,0 -2,3 -5,9
Muut muutokset 0,0 0,0 0,0
Yhteensä 42,7 36,4 37,2

Käyttöoikeusomaisuuserät (IFRS 16 käyttöönotto
1.1.2019)
Kirjanpitoarvo kauden alussa 1.1.2019 6,3
Lisäykset 1.1-30.6.2019 1,5
Poistot ja arvonalentumiset -0,8
Yhteensä 7,0

Kirjanpitoarvo kauden lopussa 49,7 36,4 37,2

Luvut sisältävät Tuoretuotteet -liiketoiminnan.
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LÄHIPIIRITAPAHTUMAT
milj. euroa

1-6/ 1-6/ 1-12/
2019 2018 2018

Myynnit osakkuusyhtiöille 0,2 0,2 1,0
Ostot osakkuusyhtiöiltä 1,8 1,7 3,2
Myyntisaamiset ja muut saamiset osakkuusyhtiöiltä 0,0 0,0 0,3
Ostovelat ja muut velat osakkuusyhtiöille 0,3 0,4 0,6

Helsinki, 16. elokuuta 2019
APETIT OYJ

Hallitus


