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Apetit Oyj:n osavuosikatsaus tammi–kesäkuulta 2015 

 

Huhti-kesäkuu 

 Konsernin liikevaihto nousi vertailukaudesta ja oli 100,2 (98,1) miljoonaa euroa. 

 Liiketulos ilman kertaeriä laski vertailukaudesta ja oli -0,7 (0,7) miljoonaa euroa 

 Raportoitu liiketulos oli 0,0 (0,6) miljoonaa euroa. 

 Kauden tulos oli -0,6 (0,1) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos -0,10 (0,02) euroa. 

Tammi-kesäkuu 

 

 Konsernin liikevaihto nousi vertailukaudesta ja oli 191,7 (187,0) miljoonaa euroa 

 Liiketulos ilman kertaeriä laski vertailukaudesta ja oli -3,0 (0,4) miljoonaa euroa. 

 Raportoitu liiketulos oli -2,2 (-0,1) miljoonaa euroa. 

 Kauden tulos oli -2,9 (-1,1) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos -0,41 (-0,12) euroa. 

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

kertaeriä arvioidaan jäävän vertailuvuodesta.  

Katsauksen tietoja ei ole tilintarkastettu. Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2014 vastaavaan 

ajanjaksoon ja vertailukaudella tarkoitetaan edellisen vuoden vastaavaa ajanjaksoa, ellei toisin ole 

mainittu.  

 

Toimitusjohtaja Juha Vanhainen:  

 

”Apetit-konsernin liikevaihto kasvoi hieman huhti-kesäkuussa mutta liiketulos ilman kertaeriä jäi 

vertailukautta pienemmäksi. Ruokaliiketoiminnan ja erityisesti sen kala- ja tuoretuotteet-tuoteryhmien 

heikentynyt kannattavuus painoi koko konsernin liiketuloksen ilman kertaeriä negatiiviseksi. Suomen 

heikko taloustilanne on laskenut päivittäistavarasektorin sekä ravintola-alan myyntiä ja siirtänyt 

kulutuskysyntää alemman hintaluokan ja jalostusasteen tuotteisiin. Sokerin markkinahinnat olivat 

ennakoidusti matalalla tasolla ja tämä painoi Muut toiminnot -segmenttiin kuuluvan osakkuusyhtiö 

Sucroksen tuloksen negatiiviseksi. Vilja- ja öljykasviliiketoiminnan huhti-kesäkuu oli onnistunut, kun 

viljakaupan suuret toimitusmäärät sekä öljykasvituotteiden hyvä kannattavuus nostivat segmentin 

liiketuloksen ilman kertaeriä vuodentakaista paremmaksi.  

 

Olen ensimmäisinä kuukausina perehtynyt kattavasti konsernin toimintaan, talouteen ja sidosryhmiin 

ymmärtääkseni käsillä olevat haasteet ja mahdollisuudet. Ruokaliiketoiminnassa ryhdymme 

vahvistamaan kilpailukykyämme sekä asiakas- ja kuluttajasuuntautuneisuuttamme muuttuvassa 

toimintaympäristössä. Välittömänä toimenpiteenä selkeytämme Ruokaliiketoiminnan johtamista ja 

osana tätä valitsimme liiketoiminnasta vastaavaksi johtajaksi Anu Oran, jolla on vahvaa kokemusta ja 

näyttöä kotimaisen päivittäistavarakaupan alalta sekä liiketoiminnan strategisesta kehittämisestä.  
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Olemme loppukesästä käynnistäneet Apetit-konsernin uuden strategian suunnittelun ja tulemme 

prosessin aikana määrittelemään keinot, joilla varmistetaan konsernin kannattavuus, toiminnan 

tehokkuus sekä jatkuva asiakas- ja kuluttajalähtöinen uudistuminen muuttuvassa 

toimintaympäristössä. Odotan innolla tiivistä strategiatyöskentelyä organisaation kanssa. 

 

Ruokaliiketoiminnassa Apetitilla on useita laatuun, tuotteisiin ja kotimaisuuteen perustuvia vahvuuksia. 

Tuoteryhmiemme osuus herkullista hyvinvointia arvostavien suomalaisten lautasella on vahva. 

Samanaikaisesti kotimaisen elintarvikesektorin vaikean markkinatilanteen jatkuminen sekä 

kannattavuusongelmat kalassa ja tuoretuotteissa ovat merkittäviä haasteita, joihin on vastattava 

määrätietoisesti. Kala- ja tuoretuotteet-tuoteryhmien pitkän aikavälin kannattavuusohjelmien toteutus 

jatkuu koko tämän vuoden suunnitellusti ja teemme tarvittaessa tarkennuksia niiden toimenpiteisiin.  

 

Vilja- ja öljykasviliiketoiminnassa markkina-asemamme on vahva ja kannattavuus hyvä. Jatkamme 

liiketoiminnan vahvistamista Itämeren alueella ja Suomessa. Inkoon viljasataman laajennusinvestointi 

otetaan käyttöön tässä kuussa ja pääsemme hyödyntämään uutta viljanvientikapasiteettiamme jo tästä 

satokaudesta lähtien. Syksyllä käynnistämme Kirkkonummen kasviöljypuristamon pakkaamon 

laajennushankkeen vastaamaan pakattujen kasviöljytuotteiden kasvaneeseen kysyntään. Molemmat 

hankkeet tukevat Vilja- ja öljykasviliiketoiminnan kannattavaa kasvua”.  

 

AVAINLUVUT 

Milj. euroa 4-6/2015 4-6/2014 Muutos 1-6/2015 1-6/2014 Muutos 2014 

Liikevaihto 100,2 98,1 +2% 191,7 187,0 +3% 384,7 

Liiketulos, ilman 

kertaeriä 
-0,7 0,7  -3,0 0,4  7,3 

Liiketulos 0,0 0,6  -2,2 -0,1  -5,9 

Tulos ennen veroja -0,3 0,0  -2,6 -1,0  -8,1 

Kauden tulos -0,6 0,1  -2,9 -1,1  -8,7 

Kauden tulos, ilman 
kertaeriä 

-1,3 0,1  -3,6 -0,7  3,7 

Osakekohtainen 

tulos, euroa 
-0,10 0,02  -0,41 -0,12  -1,29 

Osakohtainen tulos, 
ilman kertaeriä, 
euroa 

-0,21 0,03  -0,52 -0,06  0,72 

Oma pääoma / 
osake, euroa 

   19,70 21,71  20,70 

Omavaraisuusaste, 
%  

   75,8 76,7  69,7 

Liiketoiminnan 
rahavirta 

   14,1 28,7  18,1 
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LIIKEVAIHTO JA TULOS 

Huhti-kesäkuu 

Konsernin liikevaihto nousi huhti-kesäkuussa 100,2 (98,1) miljoonaan euroon. Konsernin 

liiketoiminnoissa Vilja- ja öljykasviliiketoiminnan liikevaihto kasvoi ja Ruokaliiketoiminnan liikevaihto 

laski vertailukaudesta.  

Konsernin liiketulos ilman kertaeriä oli -0,7 (0,7) miljoonaa euroa. Liiketulos ilman kertaeriä laski 

Ruokaliiketoiminnassa ja parani Vilja- ja öljykasviliiketoiminnassa sekä Muut toiminnot -segmentissä. 

Raportoitu liiketulos oli 0,0 (0,6) miljoonaa euroa. Kertaerät olivat 0,7 (-0,1) miljoonaa euroa ja ne 

liittyvät Ruokaliiketoiminta-segmenttiin ja vertailukaudella Muut toiminnot -segmenttiin.  

Liiketulokseen sisältyy tulososuuksia osakkuusyhtiöistä -0,1 (0,9) miljoonaa euroa. 

Tammi-kesäkuu 

Konsernin liikevaihto nousi tammi-kesäkuussa vertailukaudesta 3 prosenttia 191,7 (187,0) miljoonaan 

euroon. Ruokaliiketoiminnan liikevaihto laski ja Vilja- ja öljykasviliiketoiminnan liikevaihto nousi 

vertailukaudesta.  

Liiketulos ilman kertaeriä laski vertailukaudesta ja oli -3,0 (0,4) miljoonaa euroa. Raportoitu liiketulos oli 

-2,2 (-0,1) miljoonaa euroa. Katsauskauden kertaerät olivat 0,7 (-0,5) miljoonaa euroa ja ne liittyvät 

Ruokaliiketoiminta-segmenttiin ja vertailukaudella Muut toiminnot -segmenttiin.  

Liiketulokseen sisältyy tulososuuksia osakkuusyhtiöistä -1,1 (0,6) miljoonaa euroa.  

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

ei-kassavirtavaikutteisia arvostuseriä 0,3 (-0,2) miljoonaa euroa Maritim Food -konsernille annettujen 

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

henkilöstöomistajille kuuluva osuus Avena Nordic Grain -konsernin tuloksesta -0,5 (-0,5) miljoonaa 

euroa. 

Tulos ennen veroja oli -2,6 (-1,0) miljoonaa euroa. Kauden tulos oli -2,9 (-1,1) miljoonaa euroa ja 

osakekohtainen tulos -0,41 (-0,12) euroa.  

RAHOITUS JA TASE 

Konsernin maksuvalmius säilyi hyvällä tasolla ja konsernin rahoitusasema on vahva. 

Liiketoiminnan rahavirta korkojen ja verojen jälkeen oli tammi-kesäkuussa 14,1 (28,7) miljoonaa euroa. 

Käyttöpääoman muutoksen vaikutus oli 16,7 (26,9) miljoonaa euroa. Käyttöpääoma laski Vilja- ja 

öljykasviliiketoiminnassa.  

Investointien nettorahavirta oli -3,5 (-0,9) miljoonaa euroa. Rahoituksen rahavirta oli -12,7 (-16,5) 

miljoonaa euroa sisältäen lainojen takaisinmaksuja -8,4 (-10,3) miljoonaa euroa ja osingon maksuja   

-4,3 (-6,2) miljoonaa euroa. Rahavarojen muutos oli -2,2 (11,2) miljoonaa euroa. 

Konsernilla oli korollisia velkoja katsauskauden päättyessä 3,3 (4,8) miljoonaa euroa ja likvidejä 

rahavaroja 11,5 (14,1) miljoonaa euroa. Korolliset nettovelat olivat -8,2 (-9,3) miljoonaa euroa. 
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Konsernin taseen loppusumma oli 160,8 (177,3) miljoonaa euroa. Oman pääoman määrä oli 

katsauskauden päättyessä 121,9 (136,0) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 75,8 (76,7) 

prosenttia. Konsernin maksuvalmiutta turvataan sitovin limiittisopimuksin, joita katsauskauden 

päättyessä oli nostettavissa 40 (25) miljoonaa euroa.  

Apetit Oyj ilmoitti 26.6.2015 uudistaneensa rahoituslimiitti- ja lainasopimuksensa. Uudet yhteensä 40 

miljoonan euron sitovat ja vakuudettomat käyttöpääomarahoitukseen tarkoitetut rahoituslimiitit 

korvasivat vanhat arvoltaan yhteensä 25 miljoonan euron limiittisopimukset. Rahoituslimiittien 

erääntyminen on hajautettu vuosille 2018 ja 2020. Nykyinen 50 miljoonan euron yritystodistusohjelma 

jatkuu ennallaan. Näiden lisäksi Apetit Oyj on sopinut 5 miljoonan euron nostamattomasta 

investointilainasta, joka erääntyy 2022. 

INVESTOINNIT 

Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 4,9 (1,1) miljoonaa euroa. Ruokaliiketoiminnan 

investoinnit olivat 3,0 (0,9) miljoonaa euroa, Vilja- ja öljykasviliiketoiminnan 1,8 (0,2) miljoonaa euroa ja 

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

HENKILÖSTÖ 

 

Tammi-kesäkuussa Apetit-konsernin palveluksessa oli keskimäärin 713 (731) henkilöä. 

Ruokaliiketoiminnan keskimääräinen henkilömäärä oli 617 (640), Vilja- ja öljykasviliiketoiminnan 86 

(82) ja muiden toimintojen 10 (10).  

 

TOIMINNAN KAUSILUONTEISUUS 

 

IAS 2 -standardin mukaisesti vaihto-omaisuuden hankintamenoon luetaan mukaan systemaattisesti 

kohdistettu osuus valmistuksen kiinteistä yleismenoista. Satokausituotannossa raaka-aineista 

jalostetaan valmiita tuotteita pääosin vuoden viimeisen neljänneksen aikana, joten vaihto-omaisuuden 

määrät ja tasearvot ovat korkeimmillaan vuoden lopussa. Hankintamenoon mukaan luettujen 

valmistuksen kiinteiden yleismenojen kuluksi kirjautuminen lykkääntyy myyntiajankohtaan. 

Valmistuksen yleiskulujen kirjaamiskäytännöstä johtuen pääosa konsernin vuosituloksesta kertyy 

viimeisen vuosineljänneksen aikana. Tuloskertymän kausiluonteisuus on satokausituotannosta johtuen 

voimakkainta Ruokaliiketoiminnan pakastetuoteryhmässä ja osakkuusyhtiö Sucroksen toiminnassa. 

 

Satokaudet aiheuttavat kausivaihtelua myös sitoutuneen käyttöpääoman määrässä. Vilja- ja 

öljykasviliiketoimintaan sitoutunut käyttöpääoma on korkeimmillaan vuoden loppupuolella ja laskee 

alimmilleen kesällä ennen seuraavan satokauden alkua. Myös pakastetuotteiden satokausituotannon 

kausiluonteisuus nostaa sitoutuneen käyttöpääoman määrän liiketoiminnassa korkeimmilleen vuoden 

vaihteen tienoilla. 

 

Kotimaassa kalatuotteiden myynti painottuu viikonloppuihin ja juhlapyhiin. Merkittävä osa 

kalatuoteryhmän vuoden tuloksesta Suomessa riippuu joulusesongin onnistumisesta. Kalan 

kasvukaudesta johtuen osakkuusyhtiönä raportoitavan Taimen-konsernin tuloksen kertyminen on 

normaalisti kesällä pienempää kuin muina vuodenaikoina. Vilja- ja öljykasviliiketoiminnan liikevaihto 

vaihtelee vuosittain ja vuosineljänneksittäin merkittävästikin riippuen kysynnästä ja tarjonnasta sekä 

hintatasosta kotimaassa ja muilla markkinoilla. 
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LIIKETOIMINTAKATSAUKSET 

 

Ruokaliiketoiminta 

 

Milj. euroa 
4-6/ 
2015 

4-6/ 
2014 Muutos 

 
1-6/ 
2015 

 
1-6/ 
2014 Muutos 

1-12/ 
2014 

Liikevaihto 40,9 43,0 -5% 82,4 84,6 -3% 170,8 

Liiketulos, ilman 
kertaeriä 

-2,5 -0,1  -4,9 -1,5  0,6 

Liiketulos -1,8 -0,1  -4,2 -1,5  -9,7 

 

 

Huhti-kesäkuu 

 

Ruokaliiketoiminnan liikevaihto laski 5 prosenttia vertailukaudesta ja oli 40,9 (43,0) miljoonaa euroa. 

Liikevaihdon laskua selittää kalatuoteryhmän vertailukautta pienempi myynti Ruotsissa sekä heikon 

taloustilanteen vaikutukset Suomessa. Äyriäisten saatavuusongelmat ja voimakkaasti noussut hinta 

pienensi toimitusmääriä Ruotsissa. Henkilöstöravintoloissa jatkunut myynnin lasku heijastui 

tuoretuoteryhmän myyntiin. Kehitys on samansuuntainen vähittäiskaupan ja ammattikeittiöiden 

alkuvuoden yleisen markkinakehityksen kanssa. Tilastokeskuksen mukaan päivittäistavarakaupan 

myynnin arvo on supistunut tammi-kesäkuussa -1,8 prosenttia ja myynnin määrä -0,9 prosenttia 

vuoden 2014 vastaavasta ajanjaksosta. Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRan kesäkuussa julkaistun 

suhdannebarometrin mukaan suhdannetilanne on jatkunut heikkona koko alkuvuoden ja myynnin 

volyymi laskenut yleisesti.  

 

Kuluttajien kiinnostus kotimaisia elintarvikkeita kohtaan jatkui ja tämä näkyi huhti-kesäkuussa Apetit 

Kotimainen -tuotesarjan 3 prosentin myynnin kasvuna vertailukaudesta vähittäiskauppa- ja 

ammattikeittiöasiakkuuksissa. Alkuvuodesta alkanut vähittäiskauppojen hintakampanjointi jatkui huhti-

kesäkuussa. Kuluttajien ostot kohdistuvat aiempaa useammin matalamman hintakategorian tuotteisiin, 

mikä on samalla pienentänyt myös keskiostosta. Pakastetuoteryhmässä myynti vähittäiskauppoihin oli 

kokonaisuutena vertailukautta matalammalla tasolla ja nousi jonkin verran ammattikeittiöihin ja 

teollisuudelle. Kalatuoteryhmässä Suomessa myynti painottui voimakkaasti matalamman 

jalostusasteen fileetuotteisiin.  

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

Raportoitu liiketulos oli -1,8 (-0,1) miljoonaa euroa. Kertaerät olivat 0,7 (0,0) miljoonaa euroa ja ne 

muodostuivat osakkuusyhtiö Taimen Oy:n kanssa toteutetusta omistusjärjestelystä. 

Valuuttasuojausten käyvän arvon muutoksen vaikutus liiketulokseen oli -0,4 (0,1) miljoonaa euroa. 

Osakkuusyhtiö Taimen Oy:n tulososuuden vaikutus kauden tulokseen oli 0,3 (0,4) miljoonaa euroa. 

Kalatuoteryhmän kannattavuus kärsi myynnin painottumisesta matalamman jalostusasteen tuotteisiin. 

Tuoretuotteissa myyntimäärien lasku vertailukaudesta heikensi toiminnan kannattavuutta. 

Pakastetuoteryhmän kannattavuus oli hyvä, mutta kärsi hieman myynnin laskusta. Kalatuoteryhmässä 

Norjassa ja Ruotsissa kannattavuus parani, kun kohonneiden raaka-ainekustannusten vienti 

asiakashintoihin jatkui onnistuneesti. Kaudelle kohdistui -0,3 miljoonan euron kulu liittyen keväällä 

vaurioituneen Länsi-Säkylän teollisuusalueen jätevedenpuhdistamon prosessilaitteiston 
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korjaustoimenpiteisiin. Vaurioitumisella ei ollut ympäristövaikutuksia. Vahingon 

vakuutuskorvauskäsittely oli kauden päättyessä kesken.  

Tammi-kesäkuu 

Ruokaliiketoiminnan liikevaihto laski vertailukaudesta ja oli 82,4 (84,6) miljoonaa euroa. Myynti laski 

tuoretuotteet-tuoteryhmässä ja pakastetuoteryhmässä vertailukaudesta.  

 

Ruokaliiketoiminnan liiketulos ilman kertaeriä laski vertailukaudesta ja oli -4,9 (-1,5) miljoonaa euroa. 

Raportoitu liiketulos oli -4,2 (-1,5) miljoonaa euroa. Kertaerät olivat 0,7 (0,0) miljoonaa euroa ja ne 

muodostuivat osakkuusyhtiö Taimen Oy:n kanssa toteutetusta omistusjärjestelystä. Osuus 

osakkuusyhtiö Taimenen tuloksesta oli 0,0 (0,3) miljoonaa euroa. 

Ruokaliiketoiminnan henkilöstömäärä oli keskimäärin 617 (640) henkilöä.  

Ruokaliiketoiminnan investoinnit olivat 3,0 (0,9) miljoonaa euroa ja ne kohdistuivat tuotantolaitteistojen 

ja -tilojen perusparannus- ja kehityshankkeisiin.   

Ruokaliiketoiminnan pitkän aikavälin kannattavuusohjelmat 

Pitkän aikavälin kannattavuusohjelmien toteutus on edennyt tammi-kesäkuussa pääosin suunnitellusti.  

Alkuvuoden aikana toimenpiteet ovat kohdistuneet toimipaikkarakenteen yksinkertaistamiseen, 

tuotantoprosessien ja osaamisen kehittämiseen sekä hankinnan ja tilaus-toimitusketjun järjestelyihin. 

Vuoden ensimmäisellä puoliskolla kalatuoteryhmässä jalostustoiminta on keskitetty Kuopioon ja 

Helsinkiin ja Kustavin sekä Myrskylän kiinteistöt on myyty. Lisäksi kesäkuussa päättyneissä 

yhteistoimintaneuvotteluissa päätettiin siirtää vähittäiskaupan ja ammattikeittiöiden suurivolyymisten 

kalatuotteiden valmistus Helsingistä Kuopioon syyskuun alusta lukien. Hankinnan kehittäminen 

vastaamaan uutta toimipaikkarakennetta on käynnistetty.  

Pitkän aikavälin kannattavuusohjelmien toimenpiteet toteutetaan vaiheittain vuoden 2015 loppuun 

mennessä. Niiden tavoitteena on pienentää toiminnan kustannuksia vuositasolla kalatuoteryhmässä ja 

tuoretuotteet-tuoteryhmässä Suomessa yhteensä -4,5 miljoonaa euroa. Lisäksi toimenpiteiden 

odotetaan lisäävän oleellisesti tuotteiden kilpailukykyä markkinoilla. Tammi-kesäkuussa 

kannattavuusohjelmien toimenpiteiden vaikutus Ruokaliiketoiminnan kustannustasoon oli -0,9 

miljoonaa euroa vertailukauteen verrattuna. 

Apetit Kala Oy:n ja Taimen Oy:n välisen ristiinomistuksen purku  

Apetit Kala Oy:n ja Taimen Oy:n välinen yritysjärjestely ja sen sisältämä ristiinomistus purettiin 

6.5.2015. Apetit Oyj ilmoitti 9.4.2015 osapuolten sopineen ristiinomistuksen purkamisesta ja 29.4.2015 

Kilpailu- ja kuluttajaviranomaisen hyväksyneen järjestelyn. Järjestely toteutettiin omistusosuuksien 

muutoksen muodossa eikä siinä suoritettu käteisvastiketta. Sen myötä Taimen Oy:n 30 prosentin 

omistus Apetit Kalassa lakkasi ja Apetit Kalan 30 prosentin omistus Taimenessa pienentyi 23,7 

prosenttiin. Ristiinomistuksen purkamisesta ja siihen liittyneen takaisinlunastusvelan raukeamisesta 

syntyi Ruokaliiketoiminta-segmenttiin 0,7 miljoonan euron kertaluontoinen tuotto liiketoiminnan muihin 

tuottoihin.  
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Vilja- ja öljykasviliiketoiminta  

 

Milj. euroa 
4-6/ 
2015 

4-6/ 
2014 Muutos 

 
1-6/ 
2015 

 
1-6/ 
2014 Muutos 

1-12/ 
2014 

Liikevaihto 59,4 55,2 +8% 109,5 102,5 +7% 214,2 

Liiketulos, ilman 
kertaeriä 

2,1 1,3  3,7 3,6  7,8 

Liiketulos 2,1 1,3  3,7 3,6  7,8 

 

Huhti-kesäkuu  

 

Vilja- ja öljykasviliiketoiminnan huhti-kesäkuun liikevaihto oli vertailukautta suurempi ja nousi 59,4 

(55,2) miljoonaan euroon. Liikevaihtoa nostivat viljakaupan noin 20 prosenttia vertailukautta 

suuremmat tonnimääräiset myyntimäärät. Vertailukautta alemmista keskihinnoista johtuen segmentin 

liikevaihdon kasvu jäi volyymikasvua pienemmäksi. Viljakaupasta lähes kaksi kolmasosaa kohdistui 

vientiin. Myös erityisesti pakkaamattomien öljykasvituotteiden tonnimääräiset toimitusmäärät nousivat 

vertailukaudesta.  

Liiketulos ilman kertaeriä nousi 2,1 (1,3) miljoonaan euroon. Hyvää tuloskehitystä tukivat erityisesti 

viljakaupan vertailukaudesta voimakkaasti kasvanut volyymi sekä myynti. Myös öljykasvituotteiden 

kannattavuus oli vertailukautta parempi.  

Tammi-kesäkuu 

Tammi-kesäkuun liikevaihto nousi viljakaupan voimakkaasti kasvaneiden toimitusmäärien myötä ja oli 

109,5 (102,5) miljoonaa euroa. Myös öljykasvituotteiden tonnimääräinen myynti kasvoi 

vertailukaudesta.  

Tammi-kesäkuun liiketulos ilman kertaeriä nousi 3,7 (3,6) miljoonaan euroon viljakaupan kasvaneen 

volyymin ansiosta. Öljykasvituotteiden kannattavuus oli hyvä jääden kuitenkin erityisesti alkuvuonna 

vertailukauden ennätyksellisen hyvästä tasosta.  

Sadonkorjuukauden alkaessa viljasadon ennakoidaan Euroopassa olevan jonkin verran viime vuotta 

pienempi. Euroopan viljakauppiaiden yhdistyksen Coceralin viimeisin viljasatoennuste on 302 

miljoonaa tonnia. Viljamäärää markkinoilla kasvattavat kuitenkin merkittävästi viime vuodelta siirtyneet 

varastot, lähes 40 miljoonaa tonnia.  Alkaneen satokauden alussa EU kohtaa suurimman vientikilpailun 

Mustan meren alueelta, ja erityisesti Venäjän ja Ukrainan hinnat määrittävät vientimarkkinaa. 

Suomessa kevään ja alkukesän epäsuotuisat sääolot ovat vaikuttaneet sato-odotuksiin ja 

Luonnonvarakeskuksen (LUKE) tämänhetkinen viljojen satoarvio on 3,4 miljoonaa tonnia eli 18 % 

vähemmän kuin viime vuonna. Elokuun säätila vaikuttaa oleellisesti sekä sadon määrään että laatuun 

ja erityisesti laaduista saadaan parempi käsitys vasta sadonkorjuun alettua. Avenalla on kokemusta 

kannattavasta liiketoiminnasta vaihtelevissa satotilanteissa ja muuttuvilla viljamarkkinoilla, joissa 

viljavirrat vaihtelevat satojen määrien ja laatujen mukaan. 

Rypsin ja rapsin sadon arvioidaan kasvavan lähes 30 prosenttia 78 000 tonniin. Baltian maissa säät 

ovat olleet suotuisat ja näissä maissa odotetaan erinomaisia, jopa viime vuoden ennätykset ylittäviä 

vilja- ja öljykasvisatoja. 
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Vilja- ja öljykasviliiketoiminnan palveluksessa oli keskimäärin 86 (82) henkilöä.  

Vilja- ja öljykasviliiketoiminnan investoinnit kaudella olivat 1,8 (0,2) miljoonaa euroa ja ne kohdistuivat 

pääosin Inkoon sataman viljavarastokapasiteetin rakentamiseen ja satamainfrastruktuurin 

kehittämiseen sekä Kirkkonummen kasviöljypuristamon korvausinvestointeihin.  

Apetit ilmoitti 5.5.2015 investoivansa 1,3 miljoonaa euroa Kirkkonummen kasviöljynpuristamon 

pakkaamon laajentamiseen. Laajennus mahdollistaa pakattujen kasviöljytuotteiden myynnin 

kasvattamisen ja tuotevalikoiman laajentamisen nykyisestä. Pakkaamon kokonaiskapasiteetin nosto 

lisää myös tuotantoprosessin ja öljynpuristamon käyttöastetta ja tätä kautta toiminnan 

kokonaistehokkuutta. Vuoden 2011 loppupuolella Kirkkonummella käyttöönotettu kasviöljypakkaamo 

on ylittänyt sille asetetut volyymitavoitteet. Rakentamistyöt alkavat syksyllä 2015 ja pakkaamon 

laajennus on määrä ottaa käyttöön keväällä 2016. 

Muut toiminnot  

 

Milj. euroa 
4-6/ 
2015 

4-6/ 
2014 Muutos 

 
1-6/ 
2015 

 
1-6/ 
2014 Muutos 

1-12/ 
2014 

Liikevaihto - -  - -  - 

Liiketulos, ilman 
kertaeriä 

-0,3 -0,6  -1,7 -1,6  -1,1 

Liiketulos -0,3 -0,6  -1,7 -2,1  -4,0 

 

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

ja kiinteistöomaisuuden hallinnoinnista, segmenteille kohdistamattomista eristä sekä osakkuusyhtiö 

Sucros Oy:stä. 

 

Huhti-kesäkuu 

 

Segmentin huhti-kesäkuun liiketulos ilman kertaeriä parani vertailukaudesta ja oli -0,3 (-0,6) miljoonaa 

euroa. Kaudelle kohdistuu 0,7 miljoonan euron myyntivoitto Länsi-Säkylän teollisuusalueella 

sijaitsevan kiinteistön myynnistä.Osuus osakkuusyhtiö Sucroksen tuloksesta oli -0,4 (0,5) miljoonaa 

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

0,0 (-0,1) miljoonaa euroa. Vertailukauden kertaerät muodostuivat Apetit Oyj:n ja Nordic Sugarin 

välisen osakassopimusriidan välimiesoikeusprosessin asiamieskuluista.  

 

Tammi-kesäkuu 

 

Segmentin tammi-kesäkuun liiketulos ilman kertaeriä laski vertailukaudesta ja oli -1,7 (-1,6) miljoonaa 

euroa. Kaudelle kohdistuu 0,7 miljoonan euron myyntivoitto Länsi-Säkylän teollisuusalueella 

sijaitsevan kiinteistön myynnistä. Osuus osakkuusyhtiö Sucroksen tuloksesta oli -1,0 (0,3) miljoonaa 

euroa. Osakkuusyhtiö Sucroksen tulosta heikensi ensimmäisen vuosipuoliskon aikana sokerin 

laskenut markkinahintataso. Kertaerät olivat 0,0 (-0,5) miljoonaa euroa. Vertailukauden kertaerät 

muodostuivat Apetit Oyj:n ja Nordic Sugarin välisen osakassopimusriidan välimiesoikeusprosessin 

asiamieskuluista.  

 

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

Segmentin käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 0,1 (0,0) miljoonaa euroa.  
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HALLITUKSEN VALTUUTUKSIEN KÄYTTÖ 

Yhtiökokous myönsi 25.3.2015 Apetit Oyj:n hallitukselle valtuutuksen uusien osakkeiden antamiseen ja 

yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamiseen. Hallituksen palkkioita koskevan päätöksen 

mukaisesti hallituksen jäsenille luovutettiin 2.6.2015 yhteensä 1 295 kappaletta yhtiön hallussa olevia 

omia osakkeita.  Luovutuksesta kerrottiin pörssitiedotteella 2.6.2015.  

OSAKKEET JA KAUPANKÄYNTI 

Katsauskaudella yhtiön osakkeita vaihdettiin pörssissä 401 278 (380 756) kappaletta, mikä oli 6,4 (6,0) 

prosenttia koko osakemäärästä. Euromääräinen osakevaihto oli 5,9 (7,4) miljoonaa euroa. Osakkeen 

ylin kurssi oli 16,80 (21,63) euroa ja alin kurssi 13,35 (17,57) euroa. Vaihdettujen osakkeiden 

keskihinta oli 14,72 (19,49) euroa. 

Osakekannan markkina-arvo oli katsauskauden päättyessä 88,1 (111,7) miljoonaa euroa.  

OMAT OSAKKEET  

Katsauskauden päättyessä yhtiön hallussa oli omia osakkeita yhteensä 124 992 (129 203) kappaletta 

nimellisarvoltaan yhteensä 0,26 miljoonaa euroa. Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet edustavat 2,0 

prosenttia yhtiön osake- ja äänimäärästä. 

HALLINTO 

Apetit Oyj:n hallintoneuvosto valitsi järjestäytymiskokouksessaan 16.4.2015 hallintoneuvoston 

puheenjohtajaksi Harri Eelan ja varapuheenjohtajaksi Marja-Liisa Mikola-Luodon.   

Hallintoneuvosto päätti valita Apetit Oyj:n hallitukseen 6 jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin Lasse 

Aho, Esa Härmälä, Aappo Kontu, Tuomo Lähdesmäki, Veijo Meriläinen ja Niko Simula. Hallituksen 

puheenjohtajaksi valittiin Veijo Meriläinen ja varapuheenjohtajaksi Aappo Kontu. 

Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa 39 060 euron, varapuheenjohtajalle 24 120 euron ja 

jäsenille 19 560 euron vuosipalkkio. Vuosipalkkiosta 50 % maksetaan rahana ja 50 % luovuttamalla 

yhtiön hallussa olevia omia osakkeita niiden luovutushetken käypään markkina-arvoon. Palkkiot 

suoritetaan neljänä yhtä suurena euromääräisenä eränä kesäkuussa, syyskuussa, joulukuussa ja 

maaliskuussa. 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 ja 

valuuttakurssiriskien hallintaan, raaka-aineiden saatavuuteen, asiakkaiden maksukykyyn ja toimittajien 

ja palveluntuottajien toimituskykyyn, muutoksiin liiketoiminta-alueilla ja asiakkuuksissa sekä 

kuluttajakysynnässä ja Ruokaliiketoiminnan kannattavuusohjelmien onnistumiseen. 
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TULOSOHJEISTUS VUODELLE 2015  

Konsernin koko vuoden liiketuloksen ilman kertaeriä arvioidaan jäävän vertailuvuodesta. 

Sokerimarkkinoiden erittäin haastavan tilanteen johdosta Muut toiminnot -segmenttiin kuuluvan 

osakkuusyhtiö Sucroksen ennakoidaan tekevän kuluvana vuonna tappiollisen tuloksen. 

Suomessa elintarvikesektorin markkinatilanteen odotetaan jatkuvan haastavana ja sen arvioidaan 

vaikuttavan kuluvana vuonna Ruokaliiketoiminnan kannattavuuteen aiemmin arvioitua enemmän. 

Ruokaliiketoiminnassa pitkän aikavälin kannattavuusohjelmilla tavoitellaan kannattavuuden ja 

kilpailukyvyn paranemista. Niiden ennakoidaan vaikuttavan liiketulokseen vuoden kuluessa vaiheittain 

toimenpiteiden toteutuessa. 

Vilja- ja öljykasviliiketoiminnan kannattavuusedellytysten ei ennakoida muuttuvan merkittävästi vuonna 

2015 vertailukaudesta. 

Johtuen kansainvälisten viljamarkkinoiden hintatason vaihteluiden suuresta vaikutuksesta koko 

konsernin liikevaihtoon Apetit ei anna arvioita koko vuoden liikevaihdon kehityksestä. 

 

TALOUDELLISTEN KATSAUSTEN JULKAISUAJANKOHDAT  

 

Apetit Oyj:n osavuosikatsaus tammi-syyskuulta julkaistaan 30.10.2015 klo 8.30. 
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KONSERNIN TULOSLASKELMA        

milj. euroa      

 4-6/ 4-6/ 1-6/ 1-6/ 1-12/ 

 2015 2014 2015 2014 2014 

      

Liikevaihto 100,2 98,1 191,7 187,0 384,7 

Liiketoiminnan muut tuotot 1,4 0,4 1,4 0,7 2,1 

Liiketoiminnan kulut -100,0 -97,1 -191,4 -184,9 -378,0 

Poistot   -1,5 -1,7 -2,9 -3,4 -6,4 

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

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta -0,1 0,9 -1,1 0,6 2,2 

Liiketulos 0,0 0,6 -2,2 -0,1 -5,9 

Rahoitustuotot ja -kulut -0,4 -0,6 -0,3 -0,9 -2,2 

Tulos ennen veroja -0,3 0,0 -2,6 -1,0 -8,1 

Tuloverot -0,3 0,1 -0,3 -0,1 -0,7 

Kauden tulos  -0,6 0,1 -2,9 -1,1 -8,7 

      

Kauden tuloksen jakautuminen      

Emoyhtiön omistajille -0,6 0,1 -2,5 -0,7 -8,0 

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

      

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta      

laskettu laimennettu ja laimentamaton      

osakekohtainen tulos, euroa -0,10 0,02 -0,41 -0,12 -1,29 

      

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA      

milj. euroa      

 4-6/ 4-6/ 1-6/ 1-6/ 1-12/ 

 2015 2014 2015 2014 2014 

      

Kauden tulos -0,6 0,1 -2,9 -1,1 -8,7 

      

Muut laajan tuloslaskelman erät      

Erät jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:     

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

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

Muuntoerot 0,0 -0,2 0,0 -0,1 -0,1 

Kauden laaja tulos -0,7 -0,4 -3,2 -1,5 -8,5 

      

Kauden laajan tuloksen jakautuminen      

Emoyhtiön omistajille -0,7 -0,4 -2,8 -1,2 -7,7 

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

milj. euroa    

 30.6.2015 30.6.2014 31.12.2014 

VARAT    

Pitkäaikaiset varat    

Aineettomat hyödykkeet 8,5 9,1 8,4 

Liikearvo  0,4 9,6 0,4 

Aineelliset hyödykkeet 43,0 43,6 41,1 

Osuudet osakkuusyhtiöissä 31,8 38,1 34,9 

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

Saamiset 0,4 0,4 0,4 

Laskennalliset verosaamiset 3,4 3,2 3,1 

Pitkäaikaiset varat yhteensä 87,4 104,0 88,5 

    

Lyhytaikaiset varat    

Vaihto-omaisuus 29,5 30,9 53,8 

Saamiset 32,3 27,6 29,6 

Tuloverosaamiset 0,0 0,8 0,1 

Rahavarat 11,5 14,1 13,7 

Lyhytaikaiset varat yhteensä 73,4 73,3 97,2 

    

Varat yhteensä 160,8 177,3 185,7 

    

    

    

KONSERNIN TASE     

milj. euroa    

 30.6.2015 30.6.2014 31.12.2014 

OMA PÄÄOMA JA VELAT    

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 121,9 134,4 128,1 

Määräysvallattomien omistajien osuudet   1,6 1,2 

Oma pääoma yhteensä 121,9 136,0 129,4 

    

Pitkäaikaiset velat    

Laskennalliset verovelat 4,1 4,4 4,7 

Pitkäaikaiset rahoitusvelat     1,9 3,3 2,6 

Pitkäaikaiset varaukset 0,4 0,6 0,4 

Muut velat 0,1 2,7 2,7 

Pitkäaikaiset velat yhteensä 6,4 11,1 10,5 

    

Lyhytaikaiset velat    

Lyhytaikaiset rahoitusvelat 1,4 1,5 9,4 

Tuloverovelat 0,9 0,8 0,6 

Ostovelat ja muut velat 29,9 27,3 35,7 

Lyhytaikaiset varaukset 0,3 0,7 0,1 

Lyhytaikaiset velat yhteensä 32,4 30,3 45,9 

    

Velat yhteensä 38,9 41,4 56,3 

    

Oma pääoma ja velat yhteensä 160,8 177,3 185,7 
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KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA    

milj. euroa    

 1-6/ 1-6/ 1-12/ 

 2015 2014 2014 

    

Kauden tulos -2,9 -1,1 -8,7 

Oikaisut kauden tulokseen 2,5 3,7 18,1 

Käyttöpääoman muutos 16,7 26,9 9,8 

Maksetut korot liiketoiminnasta -1,5 -0,8 -1,1 

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

Maksetut verot liiketoiminnasta -0,8 -0,1 -0,1 

Liiketoiminnan rahavirta 14,1 28,7 18,1 

    

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -4,9 -1,1 -2,5 

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

Ostetut osakkuusyhtiöt -0,1 0,0 0,0 

Muiden sijoitusten luovutustulot 0,1   

Saadut osingot investoinneista 0,3 0,1 5,0 

Investointien rahavirta -3,5 -0,9 2,6 

    

Lyhytaikaisten lainojen nostot ja takaisinmaksut -7,7 -9,4 -2,3 

Pitkäaikaisten lainojen nostot ja takaisinmaksut -0,7 -0,8 -1,4 

Rahoitusleasingvelkojen takaisinmaksut  -0,1 -0,1 

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

Rahoituksen rahavirta -12,7 -16,5 -9,9 

    

Rahavarojen muutos -2,2 11,2 10,8 

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

Rahavarat kauden lopussa 11,5 14,1 13,7 
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LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA      

       

A = Oma pääoma 1.1.       

B = Osingonjako       

C = Transaktiot määräysvallattomien omistajien kanssa       

D = Muu muutos       

E = Kauden laaja tulos       

F =Oma pääoma 30.6.       

       

1-6/2015       

milj. euroa A B C D E F 

       

Osakepääoma 12,6     12,6 

Ylikurssirahasto 23,4     23,4 

Arvonmuutosrahasto 0,2    -0,3 -0,1 

Muut rahastot 7,2     7,2 

Omat osakkeet -1,7   0,0  -1,7 

Muuntoerot -0,5    0,0 -0,4 

Kertyneet voittovarat 86,8 -4,3 0,9 0,1 -2,5 80,9 

Emoyhtiön osakkeenomistajille       

kuuluva oma pääoma yhteensä 128,1 -4,3 0,9 0,1 -2,8 121,9 

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

Oma pääoma yhteensä 129,4 -4,3  0,1 -3,2 121,9 

       

       

       

       

1-6/2014       

milj. euroa A B C D E F 

       

Osakepääoma 12,6     12,6 

Ylikurssirahasto 23,4     23,4 

Arvonmuutosrahasto -0,2    -0,3 -0,5 

Muut rahastot 7,2     7,2 

Omat osakkeet -1,8   0,0  -1,8 

Muuntoerot -0,3    -0,1 -0,4 

Kertyneet voittovarat 100,7 -6,2 0,0 0,0 -0,7 93,8 

Emoyhtiön osakkeenomistajille       

kuuluva oma pääoma yhteensä 141,7 -6,2 0,0 0,1 -1,2 134,4 

Määräysvallattomien omistajien osuus 1,9     0,0 -0,3 1,6 

Oma pääoma yhteensä 143,6 -6,2 0,0 0,1 -1,5 136,0 
 

 

 

LAADINTAPERIAATTEET 

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) –standardin mukaan noudattaen 

vuositilinpäätöksessä 2014 kerrottuja laatimisperiaatteita. Vuoden 2015 alussa voimaantulleilla 

standardeilla ei ole olennaista vaikutusta osavuosikatsaukseen. 
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SEGMENTTI-INFORMAATIO     

     

A = Ruokaliiketoiminta     

B = Vilja- ja öljykasviliiketoiminta     

C = Muut toiminnot     

D = Yhteensä     

     

Toimintasegmentit 1-6/2015     

milj. euroa     

 A B C D 

     

Segmentin myynti yhteensä 82,4 109,5  191,9 

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

Liikevaihto 82,4 109,4  191,7 

     

Liiketulokseen sisältyvä osuus     

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

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

     

Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen 3,0 1,8 0,1 4,9 

Yritysostot ja muut osakeinvestoinnit   0,1 0,1 

     

Poistot 2,4 0,3 0,1 2,9 

Arvonalentumiset 0,0   0,0 

     

Keskimääräinen henkilömäärä 617 86 10 713 

          

     

     

Toimintasegmentit 1-6/2014     

milj. euroa     

 A B C D 

     

Segmentin myynti yhteensä 84,6 102,5  187,1 

Segmenttien välinen myynti -0,1 0,0   -0,1 

Liikevaihto 84,5 102,5  187,0 

     

Liiketulokseen sisältyvä osuus     

osakkuusyhtiöiden tuloksesta 0,3  0,3 0,6 

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

     

Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen 0,9 0,2 0,0 1,1 

Yritysostot ja muut osakeinvestoinnit   0,0 0,0 

     

Poistot 2,9 0,4 0,1 3,4 

Arvonalentumiset 0,0   0,0 

     

Keskimääräinen henkilömäärä 640 82 10 731 
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Toimintasegmentit 1-12/2014     

milj. euroa     

 A B C D 

     

Segmentin myynti yhteensä 170,8 214,2  385,0 

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

Liikevaihto 170,6 214,1  384,7 

     

Liiketulokseen sisältyvä osuus     

osakkuusyhtiöiden tuloksesta 0,3  1,9 2,2 

Liiketulos -9,7 7,8 -4,0 -5,9 

     

Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen 1,9 0,5 0,1 2,5 

Yritysostot ja muut osakeinvestoinnit   0,0 0,0 

     

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

Arvonalentumiset 10,4   10,4 

     

Keskimääräinen henkilömäärä 630 83 10 723 

          

 

KONSERNIN TUNNUSLUVUT    

 30.6.2015 30.6.2014 31.12.2014 

    

Oma pääoma/osake, euroa 19,70 21,71 20,70 

    

Omavaraisuusaste, % 75,8 76,7 69,7 

Nettovelkaantumisaste, % -6,7 -6,9 -1,3 

    

Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, milj. euroa 4,9 1,1 2,5 

Yritysostot ja muut osakeinvestoinnit, milj. euroa    

    

Henkilöstö keskimäärin 713 731 723 

    

Osakkeita keskimäärin, 1 000 kpl 6191 6188 6188 

    

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

milj. euroa    

 30.6.2015 30.6.2014 31.12.2014 

Omien velkojen vakuudeksi annetut    

Kiinteistö- ja yrityskiinnitykset 1,4 1,6 1,5 

Takaukset ja muut vakuudet 11,0 9,0 9,1 

    

Ei purettavissa olevat muut    

vuokrasopimukset, vähimmäisvuokravastuu    

Kiinteistövuokrat 6,0 8,4 6,7 

Muut vuokrat 0,9 1,1 0,9 

    

JOHDANNAISSOPIMUKSET    

Johdannaissopimusten nimellisarvot    

Koronvaihtosopimukset 2,4 3,6 3,0 

Valuuttatermiinisopimukset 9,4 7,0 8,3 

Hyödykejohdannaiset 20,5 15,9 14,7 

    

EHDOLLISET VARAT    

Yhteisellä arvo-osuustilillä olleiden osakkeiden     

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

    

INVESTOINTISITOUMUKSET    

Ruokaliiketoiminta 1,2   

Vilja- ja öljykasviliiketoiminta 0,3   

    

        

    

 

 

AINEELLISEN KÄYTTÖOMAISUUDEN MUUTOKSET    

milj. euroa    

 30.6.2015 30.6.2014 31.12.2014 

    

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

Lisäykset 4,4 0,7 1,9 

Vähennykset -0,2 -0,1 -0,4 

Vähennykset yritysmyyntien kautta -0,2   

Poistot ja arvonalentumiset -2,4 -2,7 -6,0 

Muut muutokset 0,1 -0,1 -0,2 

Kirjanpitoarvo kauden lopussa 43,0 43,6 41,1 
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LÄHIPIIRITAPAHTUMAT    

milj. euroa    

 1-6/ 1-6/ 1-12/ 

 2015 2014 2014 

    

Myynnit osakkuusyhtiöille 0,2 0,2 1,2 

Ostot osakkuusyhtiöiltä 4,7 4,7 10,1 

    

    

 30.6.2015 30.6.2014 31.12.2014 

    

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

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

 

 

 

Espoo, 12. elokuuta 2015 

APETIT OYJ 

Hallitus 
  


