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Apetit-konserni lyhyesti
Apetit

Päätuoteryhmät

Asiakkaat
Kuluttajat, vähittäiskauppa, ammattikeittiöt,
elintarviketeollisuus
Markkina-asema
Johtava markkina-asema ruokapakasteissa ja
tuoretuotteissa. Yksi johtavista tuoreessa kalassa ja
kalajalosteissa. Merkittävä asema viljakaupassa ja
kasviöljyissä.

Kasvis- ja
ruokapakasteet

Tuore kala ja
kalajalosteet

Tuoretuotteet

Viljat ja
kasviöljytuotteet

Päämarkkina-alueet
• Suomi: kasvis- ja ruokapakasteet, tuoretuotteet ja
kasviöljyt
• Suomi, Ruotsi ja Norja: tuore kala ja kalajalosteet
• Kansainvälinen: vilja- ja rehuraaka-ainekauppa
Tuotteet ja palvelut
Ruokapakasteet, tuore kala ja kalajalosteet, esikäsitellyt
tuoretuotteet ammattikeittiöille, viljakauppa sekä kasviöljyt
ja valkuaispuristeet
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Apetit-konsernin segmenttirakenne
Ruokaliiketoiminta

Apetit Ruoka Oy

Vilja- ja öljykasviliiketoiminta

Avena Nordic Grain Oy
(84,5 %)

Apetit Kala Oy (70%)

Maritim Food AS
Maritim Food Sweden AB
Sandanger AS

Apetit Oyj
Osakkuusyhtiö
Sucros Oy (20%)

Mildola Oy
Myrskylän Savustamo Oy (70%)
Osakkuusyhtiö Taimen Oy (30%)

Muut toiminnot

ZAO Avena St. Petersburg
UAB Avena Nordic Grain
OÜ Avena Nordic Grain
TOO Avena Astana
OOO Avena-Ukraina

Caternet Finland Oy
Apetit Suomi Oy

APETIT OYJ

OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2014

14.8.2014

3

Avainluvut 1-6/2014
Milj. euroa

4-6/
2014

4-6/
2013

Muutos

1-6/
2014

1-6/
2013

Muutos

2013

Liikevaihto

98,1

98,4

0%

187,0

198,4

-6%

387,3

Liiketulos, ilman kertaeriä

0,7

2,4

0,4

3,8

12,2

Liiketulos

0,6

2,1

-0,1

3,3

9,4

Tulos ennen veroja

0,0

1,3

-1,0

2,0

9,3

Kauden tulos

0,1

1,7

-1,1

2,4

9,3

0,02

0,28

-0,12

0,44

1,63

Oma pääoma/osake, €

21,71

21,80

22,90

Omavaraisuusaste, %

76,7

73,1

70,3

Osakekohtainen tulos, euroa

Oman pääoman tuotto, %

6,5

Sijoitetun pääoman tuotto, %

7,0
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Liikevaihdon kehitys
Liikevaihto
Apetit-konserni, vertailu 2014/2013

Huhti-kesäkuu liikevaihto oli
98,1 (98,4) milj. euroa.

• Ruokaliiketoiminnan liikevaihto laski ja Vilja- ja
öljykasviliiketoiminnan nousi vertailukaudesta.

387,3

400,0

milj. euroa

300,0

200,0

0%

Tammi-kesäkuun liikevaihto oli
187,0 (198,4) milj. euroa.
198,4
187,0

• Liikevaihto laski ensimmäisellä vuosipuoliskolla
vertailukaudesta sekä Ruokaliiketoiminnassa että
Vilja- ja öljykasviliiketoiminnassa.
100,0
88,9

100,0

- 6%

98,1
98,4

91,6

97,3

Q2

Q3

Q4

0,0
Kumul.

Q1

FY 2013
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Liiketulos ilman kertaeriä
Huhti-kesäkuun liiketulos ilman kertaeriä
oli 0,7 (2,4) milj. euroa.

Liiketulos ilman kertaeriä
Apetit-konserni vertailu 2014/2013

• Liiketulos ilman kertaeriä laski
Ruokaliiketoiminnassa ja Muut toiminnot segmentissä ja parani Vilja- ja
öljykasviliiketoiminnassa.

14,0
12,2

12,0

• Vertailukauden liiketulokseen sisältyy 1,5 miljoonaa
euroa Caternet Finland Oy:n hankintaan liittyvää
lisäkauppahinta-arvion tuloutusta.

10,0

• Kertaerät olivat -0,1 (-0,3) miljoonaa euroa ja ne
kohdistuivat Muut toiminnot -segmenttiin.

milj. euroa

8,0
6,0
4,0

5,4

Tammi-kesäkuun liiketulos ilman kertaeriä
oli 0,4 (3,8) milj. euroa

3,8
3,1
2,4

2,0

• Vertailukauden liiketulokseen sisältyy 2,6 miljoonaa
euroa Caternet Finland Oy:n hankintaan liittyvää
lisäkauppahinta-arvion tuloutusta.

1,3
0,7

0,4

0,0
-0,2

-2,0
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Kumul.

Q1

FY 2013

2013

Q2

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

Q3

Q4

• Katsauskauden kertaerät olivat -0,5 (-0,5)
miljoonaa euroa ja ne liittyivät Muut toiminnot segmenttiin.
• Liiketulokseen sisältyy tulososuuksia
osakkuusyhtiöistä 0,6 (2,4) miljoonaa euroa.

2014
OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2014

14.8.2014

6

Liiketulos ilman kertaeriä
Muutos huhti-kesäkuussa 2014 vs 2013

2,4 M€

-0,7 M€
0,4 M€

• Liiketulos ilman kertaeriä laski
vertailukaudesta.

-1,5 M€

• Ruokaliiketoiminnan liiketulos
ilman kertaeriä laski
vertailukaudesta. Vertailukauden
liiketulokseen sisältyy 1,5
miljoonaa euroa Caternet Finland
Oy:n hankintaan liittyvää
lisäkauppahinta-arvion tuloutusta.
0,7 M€

Q2 2013

APETIT OYJ

Ruokaliiketoim.
Ruoka

Vilja- ja
Öljykasvi
öljykasvi

Muut
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Q2 2014

• Vilja- ja öljykasviliiketoiminnan
liiketulos ilman kertaeriä nousi
vertailukaudesta.
• Muut toiminnot -segmentin tulos
ilman kertaeriä laski
vertailukaudesta.
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Liiketulos ilman kertaeriä
Muutos tammi-kesäkuussa 2014 vs 2013
3,8 M€

-1,9 M€

1,0 M€

• Liiketulos ilman kertaeriä laski
vertailukaudesta.

-2,4 M€

• Ruokaliiketoiminnan liiketulos
ilman kertaeriä laski
vertailukaudesta. Vertailukauden
liiketulokseen sisältyy 2,6
miljoonaa euroa Caternet Finland
Oy:n hankintaan liittyvää
lisäkauppahinta-arvion tuloutusta.

0,4 M€

Q1-Q2 2013

APETIT OYJ

Ruokaliiketoim.
Ruoka

ViljaVilja-jaja
öljykasvi
Öljykasvi

Muut

Q1-Q2 2014

OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2014

• Vilja- ja öljykasviliiketoiminnan
liiketulos ilman kertaeriä nousi
vertailukaudesta.
• Muut toiminnot -segmentin tulos
ilman kertaeriä laski
vertailukaudesta.
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Ruokaliiketoiminnan
katsaus
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Ruokaliiketoiminta
Kasvis- ja ruokapakasteet

Tuore kala ja kalajalosteet

Tuoretuotteet

• Apetit on Suomen johtava kasvis- ja
ruokapakasteiden valmistaja.

• Suomen suurimpiin kuuluva tuoreen
kalan ja kalajalosteiden myyjä.

• Tarjolla hyvän aterian ainekset
ammattikeittiöille – vaikka päivittäin.

• Pääosin kotimaisiin raaka-aineisiin
perustuvat tuotteet valmistetaan
Säkylässä ja Pudasjärvellä.

• Tuotantolaitokset sijaitsevat
Kuopiossa, Kustavissa, Kivikossa ja
Myrskylässä.

• Kotimaisten kasvisten hankinnassa on
keskeinen asema kestävän kehityksen
mukaisella IP-viljelyllä.

• Konserniin kuuluva Maritim Food
Group toimii Norjassa ja Ruotsissa.

• Valikoimaan kuuluvat tuoreet ja
käyttövalmiit vihannes- ja
hedelmätuoretuotteet sekä
ruokasalaatit.

APETIT OYJ

• Osakkuusyhtiö Taimen Oy (30%) on
merkittävä kotimainen kalankasvattaja.

OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2014

• Tuotantolaitos sijaitsee
pääkaupunkiseudulla Helsingin
Kivikossa.
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Ruokaliiketoiminnan liikevaihto
Huhti-kesäkuun liikevaihto oli
43,0 (44,6) milj. euroa.

Liikevaihto
Ruokaliiketoiminta, vertailu 2014/2013

• Liikevaihdon laskua selittää erityisesti tuoretuotteettuoteryhmän vertailukautta alhaisempi myynti.

200,0
180,0

178,5

• Kalatuoteryhmässä myynti kasvoi kaikilla
markkinoilla ja oli vihannes- ja ruokapakasteissa
samalla tasolla vertailukauteen nähden.

160,0

• Pääsiäinen vaikutti Suomessa positiivisesti
katsauskauden myyntiin kalatuoteryhmässä ja
pakastetuoteryhmässä. Kuluvana vuonna
pääsiäisen vaikutus kohdistui huhtikuulle ja
vertailukaudella maaliskuulle.

milj. euroa

140,0

120,0
100,0
80,0

84,6
89,8

Tammi-kesäkuun liikevaihto oli
84,6 (89,8) milj. euroa

60,0
43,0

41,6

40,0

45,2

44,6

42,6

46,0

Q1

Q2

Q3

Q4

20,0
0,0
Kumul.
FY 2013
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- 4%

2013

2014

- 6%

• Merkittävin liikevaihtoa laskenut tekijä oli
tuoretuotteet-tuoteryhmän vertailukaudesta
pienentynyt myynti.
• Pakastetuoteryhmässä ja kalatuoteryhmässä
myynti oli Suomessa vertailukauden tasolla.
• Ruotsissa ja Norjassa kalatuoteryhmän
euromääräinen myynti oli vertailukautta pienempi,
mutta paikallisvaluutoissa se kasvoi
vertailukaudesta.
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Ruokaliiketoiminnan huhti-kesäkuun
liiketulos ilman kertaeriä laski
Huhti-kesäkuun liiketulos ilman kertaeriä oli
-0,1 (0,7) milj. euroa

Liiketulos ilman kertaeriä
Ruokaliiketoiminta, vertailu 2014/2013

• Liiketoiminnan kannattavuus oli vertailukautta parempi,
kun huomioidaan vertailukauden liiketulokseen sisältyvä
Caternet Finland Oy:n hankintaan liittyvän isäkauppahintaarvion pienennyksen positiivinen vaikutus 1,5 miljoonaa
euroa.

5,0

4,0

4,0

3,0

milj. euroa

2,4

• Tuoretuotteet-tuoteryhmän kannattavuus oli vertailukautta
parempi ja kalatuoteryhmän kannattavuus oli
vertailukauden tasolla.

2,0
1,2

1,0

• Kala- ja tuoretuotteet -tuoteryhmissä kannattavuus oli
edelleen epätyydyttävä, mutta parani molemmissa
kuluvan vuoden tammi-maaliskuusta.

0,7
0,4

0,0

• Kannattavuutta Suomessa tukivat kuluvalle vuodelle
heikon markkinatilanteen ja epätyydyttävän
kannattavuustason johdosta päätetyt
yleiskustannussäästöt sekä lomautukset.

-0,1

-0,3

-1,0
-2,0

APETIT OYJ

-1,5

-1,5

Kumul.

Q1

FY 2013

2013

Q2

• Ruokaliiketoiminnan kannattavuus parani
pakastetuoteryhmässä huhti-kesäkuussa
vertailukaudesta.

Q3

Q4

• Osuus osakkuusyhtiö Taimenen tuloksesta oli 0,4 (0,3)
miljoonaa euroa.

2014
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Ruokaliiketoiminnan alkuvuoden
liiketulos ilman kertaeriä laski
Tammi-kesäkuun liiketulos
ilman kertaeriä oli
-1,5 (0,4) milj. euroa

Liiketulos ilman kertaeriä
Ruokaliiketoiminta, vertailu 2014/2013

5,0

4,0

• Liiketoiminnan kannattavuus oli vertailukautta parempi,
kun huomioidaan vertailukauden liiketulokseen sisältyvä
Caternet Finland Oy:n hankintaan liittyvän
lisäkauppahinta-arvion pienennyksen positiivinen
vaikutus 2,6 miljoonaa euroa.

4,0

3,0

milj. euroa

2,4

2,0

• Kala- ja tuoretuotteet -tuoteryhmien kannattavuus oli
edelleen epätyydyttävä. Kalatuoteryhmän kannattavuus
oli Suomessa ja Norjassa vertailukauden tasolla, mutta
heikkeni Ruotsissa vertailukaudesta, kun kohonneita
äyriäisten hankintahintoja ei pitkistä sopimusjaksoista
johtuen saatu siirrettyä asiakashintoihin.

1,2

1,0

0,7
0,4

0,0
-0,1

-0,3

• Tuoretuotteet-tuoteryhmän kannattavuus oli hieman
vertailukautta parempi.

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

-1,5

Kumul.

Q1

FY 2013

2013

Q2
2014

• Pakastetuoteryhmässä kannattavuus parani
vertailukaudesta. Sen kehitystä tuki vuoden 2013 hyvin
onnistunut satokausituotanto.

Q3

Q4

• Kuluvalle vuodelle päätettyjen yleiskustannussäästöjen
ja lomautusten johdosta tammi-kesäkuun
yleiskustannustaso oli 1,0 miljoonaa euroa
vertailukautta matalampi.
• Osuus osakkuusyhtiö Taimenen tuloksesta oli 0,3 (0,1)
miljoonaa euroa.

OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2014
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Toimenpide-ohjelmat
Ruokaliiketoiminnan kannattavuuden
parantamiseksi
Ruokaliiketoiminnan
yleiskustannusten säästöohjelma 2014

Kala- ja tuoretuoteryhmien pitkän
aikavälin kannattavuusohjelmat

• Kauden aikana Ruokaliiketoiminnassa
Suomessa toteutettiin kuluvalle vuodelle
päätettyjä yleiskustannussäästöjä sekä
lomautuksia heikkoon markkinatilanteeseen ja
epätyydyttävään kannattavuustasoon
vastaamiseksi.

• Suomessa kalatuoteryhmässä ja tuoretuotteettuoteryhmässä kannattavuuden parantamiseen
keskittyvät pitkän aikavälin ohjelmat jatkuvat.

• Kuluvana vuonna yleiskustannuksissa
tavoitellaan 1,6 miljoonaa euroa matalampaa
tasoa vertailuvuoteen nähden.
• Katsauskaudella huhti–kesäkuussa tästä
summasta toteutui 0,8 miljoonaa euroa. Tammikesäkuun yleiskustannukset olivat 1,0
miljoonaa euroa vertailukautta matalammat.

APETIT OYJ

• Toimenpiteet tulevat kohdistumaan pääosin
vuosille 2014–2015 ja ne vaikuttavat
hankinnan, tilaus-toimitusketjun ja myynnin
toimintaa tehostavasti.

• Niillä tähdätään selkeisiin muutoksiin
tuoteryhmien toimintatavoissa ja rakenteissa
pysyvän kilpailuedun saavuttamiseksi.
• Ohjelmien odotetuista taloudellisista
vaikutuksista kerrotaan myöhemmin kuluvan
vuoden aikana.
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Pakkauksissa loistavat syksyn
uudet värit
• Herkulliset Apetit-tuotteet saavat
uudet iloiset ja erottuvat
pakkaukset.
• Uusi symboliikka helpottaa
oikean tuotteen valintaa.
• Uusissa pakkauksissa on
huomioitu myös muuttuneet
pakkausmerkintävaatimukset.
• Uudet pakkaukset tuodaan
kauppoihin ja ammattikeittiöihin
syyskuun alusta lähtien.

APETIT OYJ
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Kotimainen-tuoteperhe laajenee ja
myynti kasvaa
• Apetit Kotimainen -tuoteperheen myynti kasvoi
huhti-kesäkuussa 3 % vertailukauteen nähden

Apetit Kotimainen-tuoteperheen
myynnin kehitys R12

• Tuotesarjan myynnin kasvua hidasti
kalatuoteryhmässä tehty heikosti kannattavien
tuotteiden karsinta sekä laskenut myynti.
• Pakastetuoteryhmässä Kotimainentuotesarjan myynnin kasvu jatkui edelleen.

Keskimääräinen
vuosikasvu

• Apetit Kotimainen -kuluttajapakatussa
tuoteperheessä on yhteensä 21 pakastetta ja
4 kalatuotetta.

+8,8%

Pakasteet

Kala

Apetit Kotimainen Perunamaukkaat (400 g) esitellään
uuden pakkausilmeen myötä syyskuussa.

APETIT OYJ
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Vilja- ja
öljykasviliiketoiminnan
katsaus
APETIT OYJ
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Vilja- ja öljykasviliiketoiminta
Vilja-, öljykasvi- ja
rehuraaka-ainekauppa
•

Avena käy vilja-, öljykasvi- ja
rehuraaka-ainekauppaa lukuisilla
markkinoilla.

•

Avena Nordic Grain Oy:llä on tytäryhtiöt
Virossa, Liettuassa, Venäjällä,
Ukrainassa ja Kazakstanissa.

•

Vahvuuksia ovat viljakauppaliiketoiminnan monipuolinen osaaminen,
yksilöllinen asiakaspalvelu ja joustava
toimintatapa nopeasti vaihtelevilla
markkinoilla.
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Öljykasvituotteet
• Mildolan tärkein raaka-aine on
kotimainen rypsi.
• Mildolassa on ympäristöystävällinen ja
kemikaaliton tuotantoprosessi, jolla
rypsin siemenen terveelliset
pienkomponentit säilyvät öljyssä.
Siemenestä hyödynnetään yli 99,9 %.
• Puristuksessa syntyvä valkuaisrehu on
arvokas kotieläinruokinnan raaka-aine.

OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2014
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Vilja- ja öljykasviliiketoiminnan
liikevaihto nousi huhti-kesäkuussa
Liikevaihto
Vilja- ja öljykasviliiketoiminta, vertailu 2014/2013

250,0

Huhti-kesäkuun liikevaihto oli
55,2 (53,8) milj. euroa.

+2%

• Liikevaihto oli vertailukautta suurempi erityisesti
viljakaupan korkean tonnimääräisen myynnin ansiosta.
• Viljakaupan tonnimääräinen myynti kasvoi noin 40
prosenttia vertailukaudesta, mutta matalampi hintataso
maailmanmarkkinoilla pienensi euromääräistä
liikevaihdon kasvua.

209,0

200,0

milj. euroa

• Myös pakattujen kasviöljytuotteiden tonnimääräinen
myynti kasvoi vertailukaudesta.
• Öljykasvituotteiden yhteenlaskettu tonnimääräinen
myyntimäärä oli vertailukauden tasolla.

150,0
108,7

100,0

Tammi-kesäkuun liikevaihto oli
102,5 (108,7) milj. euroa.

102,5

54,8
47,4

50,0

53,8
55,2

49,0

51,3

• Euromääräinen myynti laski sekä viljakaupassa että
öljykasvituotteissa.
• Tonnimääräisesti viljan myyntimäärät olivat 21 prosenttia
vertailukautta korkeammalla tasolla.

0,0
Kumul.
FY 2013
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- 6%

Q1
2013

Q2
2014

Q3

Q4

• Myös pakattujen kasviöljyjen tonnimääräinen myynti
kasvoi vertailukaudesta. Erityisesti kasvoi pakatun
kasviöljyn myynti elintarviketeollisuudelle.
• Öljykasvituotteiden yhteenlaskettu tonnimääräinen
myyntimäärä oli vertailukauden tasolla.

OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2014
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Vilja- ja öljykasviliiketoiminnan
liiketulos ilman kertaeriä parani
Liiketulos ilman kertaeriä
Vilja- ja öljykasviliiketoiminta, vertailu 2014/2013

6,0

• Viljakaupassa hyvää tuloskehitystä tuki voimakkaasti
kasvanut tonnimääräinen myynti.

5,1

5,0

• Öljykasvituotteissa tuloskehitystä tukivat pakattujen
kasviöljyjen myynnin kasvu ja onnistuminen
valkuaispuristemarkkinoilla.

milj. euroa

4,0

3,0

Huhti-kesäkuun liiketulos ilman
kertaeriä oli 1,3 (0,9) milj. euroa.

3,6

Tammi-kesäkuun liiketulos
ilman kertaeriä oli 3,6 (2,6) milj.
euroa.

2,6
2,3

2,0

• Viljakaupassa hyvää tuloskehitystä tuki voimakkaasti
kasvanut tonnimääräinen myynti.

1,7
1,3

1,2

1,3

Q3

Q4

0,9

1,0

• Öljykasvituotteissa tuloskehitystä tukivat pakattujen
kasviöljyjen myynnin kasvu sekä vertailukautta parempi
puristusmarginaali.

0,0
Kumul.
FY 2013
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Q1
2013

Q2
2014

OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2014

14.8.2014

20

Rypsinviljelyn näkymät Suomessa
Kotimaisen rypsin ja rapsin sadon ennakoidaan laskevan
edellisvuodesta
• EU on kieltänyt 1.12.2013 alkaen neonikotinoideja sisältävien peittausaineiden käytön
kahdeksi vuodeksi rypsin kylvösiemenelle. Tänä aikana tutkitaan niiden mahdolliset
vaikutukset pölyttäville hyönteisille.
• Tukes myönsi kevään 2014 ajaksi poikkeusluvan jo aiemmin peitattujen siementen myyntiin,
markkinointiin ja käyttöön Suomessa. Uusia siemeniä ei saa käsitellä kielletyillä
peittausaineilla.
• Suomessa yhteenlasketun rypsi- ja rapsisadon ennakoidaan olevan 66 000 tonnia, mikä on
rypsin osalta 22 % ja rapsin osalta 8 % viime vuotta pienempi. Laskuun vaikutti
todennäköisesti viljelijöiden kokema epävarmuus peitatun rypsin kylvösiemenen
käytettävyydestä.
• Kotimaisen rypsin hankintariskien hallitsemiseksi Apetit-konsernin Vilja- ja
öljykasviliiketoiminnan strategiana on ollut kannattavan kasvun varmistaminen investoimalla
öljykasvituotteiden jalostamisessa erittäin korkean hyödyntämisasteen tuotantoon sekä
panostamalla jalostus- ja hankintaosaamiseen. Näin kasviöljynpuristusta voidaan tarvittaessa
harjoittaa kannattavasti myös perustuen nykyistä suurempiin tuontirypsin volyymeihin.
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Muut toiminnot
-segmentin katsaus
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Muut toiminnot

Muut toiminnot -segmentti
• Emoyhtiö Apetit Oyj vastaa
konsernihallinnosta,
konsernirakenteen kehittämisestä
sekä osake- ja kiinteistöomistusten hallinnoinnista.
• Osakkuusyhtiö Sucros Oy (20%)
valmistaa, myy ja markkinoi
sokerituotteita elintarviketeollisuudelle, vähittäiskaupalle ja
vientiin.

APETIT OYJ

Muut toiminnot -segmentin
liiketulos ilman kertaeriä
Liiketulos ilman kertaeriä
Muut toiminnot –segmentti, vertailu 2014/2013
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• Segmentin tammi-kesäkuun liiketulos ilman kertaeriä laski
vertailukaudesta.
• Osuus osakkuusyhtiö Sucroksen tuloksesta oli 0,3 (2,3)
miljoonaa euroa.
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• Kertaerät olivat -0,1 (-0,3) miljoonaa euroa ja ne
muodostuivat Apetit Oyj:n ja Nordic Sugarin välisen
osakassopimusriidan välimiesoikeusprosessin
asiamieskuluista.

Tammi-kesäkuun liiketulos ilman kertaeriä oli
-1,6 (0,8) milj. euroa

0,9

0,8

0,0

-2,0

• Segmentin huhti-kesäkuun liiketulos ilman kertaeriä laski
vertailukaudesta.
• Osuus osakkuusyhtiö Sucroksen tuloksesta oli 0,5 (1,5)
miljoonaa euroa. Osakkuusyhtiö Sucroksen tulosta heikensi
sokerin laskenut markkinahintataso.

3,1

1,0

Huhti-kesäkuun liiketulos ilman kertaeriä oli
-0,6 (0,9) milj. euroa

• Sucroksen tulosta ensimmäisen vuosipuoliskon aikana
heikensivät sokerin laskenut markkinahintataso sekä
ensimmäiselle vuosineljännekselle kohdistuneet
poikkeuksellisen suuret siirtohintojen jälkilaskentaerät.
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Kumul.
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• Kertaerät olivat -0,5 (-0,5) miljoonaa euroa ja ne
muodostuivat Apetit Oyj:n ja Nordic Sugarin välisen
osakassopimusriidan välimiesoikeusprosessin
asiamieskuluista.
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Vuoden 2014 näkymät
• Apetit-konsernin liikevaihdon kehitykseen vaikuttavat merkittävästi vilja- ja
öljykasvimarkkinoiden aktiivisuus ja hintatason muutokset. Viljojen laskeneista
maailmanmarkkinahinnoista johtuen konsernin kuluvan vuoden liikevaihdon arvioidaan
laskevan tai olevan korkeintaan vertailuvuoden tasolla.
• Koko vuoden liiketuloksen ilman kertaeriä arvioidaan jäävän vertailuvuodesta.
Ruokaliiketoiminnassa markkinatilanteen arvioidaan jatkuvan haastavana. Vilja- ja
öljykasviliiketoiminnan kannattavuutta vertailukaudesta on parantanut viljakaupan ja
pakattujen kasviöljytuotteiden volyymikasvu sekä onnistuminen raaka-aihehankinnassa.
Sokerin madaltuneen markkinahintatason arvioidaan vaikuttavan laskevasti Muut
toiminnot -segmenttiin kuuluvan osakkuusyhtiö Sucroksen tulokseen. Konsernin toisen
vuosipuoliskon liiketuloksen ilman kertaeriä arvioidaan olevan enintään vertailuvuoden
tasolla.
• Lisäksi vuoden 2014 tulokseen voi vaikuttaa merkittävästi Sucrosta koskeva
osakassopimusriidan ratkaisu. Apetit Oyj on saanut välimiesoikeudelta ilmoituksen,
jonka mukaan ratkaisu osakassopimusriidassa annetaan osapuolille 19.8.2014, mikäli
mitään odottamatonta ei tapahdu.
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Muut ajankohtaiset teemat
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Uusi liiketoimintarakenne
vuoden 2014 alusta
• Ruokaliiketoimintaan yhdistettiin Pakasteliiketoiminta ja
Kalaliiketoiminta, Caternet Finland -alakonserni sekä
liiketoiminnan palveluyhtiö Apetit Suomi Oy.

• Yhdistetyn organisaation ja yhtenäisten prosessien avulla
parannetaan strategisen suunnittelun ja toimeenpanon
tehokkuutta, toiminnan kannattavuutta sekä kasvumahdollisuuksia.
• Etuja ovat myös parempi talouden ja laadun kokonaisseuranta,
hankinta-, tilaus- ja toimitusprosessien tehostaminen sekä
kuluttajaymmärryksen ja markkinoinnin nostaminen uudelle
tasolle.
• Ruokaliiketoiminnan organisaatiota sekä vastuita Suomessa
uudistetaan. Muutoksella halutaan vahvistaa strategian
toteutusta ja selkeyttää organisaation tulosvastuita.
Muutoksesta on tiedotettu erillisellä pörssitiedotteella 14.8.2014.
• Juridisen rakenteen muuttaminen uutta toimintamallia
vastaavaksi toteutetaan käynnissä olevan integraatioprosessin
päätyttyä.
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Apetit Oyj:n ja Nordic Sugarin välinen
osakassopimusriita
• Apetit Oyj (20 %) ja Nordic Sugar Oy (80 %) omistavat yhdessä Sucros Oy:n.
Vähemmistöomistajana Apetit Oyj:llä on Sucros Oy:n perustamisen yhteydessä
solmitun osakassopimuksen nojalla erityinen vähemmistönsuoja.
• Apetit Oyj:n näkemyksen mukaan Nordic Sugar on syyllistynyt yhteensä kolmeen
eri sopimusrikkomukseen.
.

• Osakassopimuksen ehtojen mukaisesti yksittäisen todetun rikkomuksen
seurauksena on sopimussakko, jonka suuruus on 8,9 miljoonaa euroa
rikkomukselta eli enimmillään sopimussakot saattaisivat nousta lähes 27
miljoonaan euroon.
• Nordic Sugarin mukaan Apetit Oyj on rikkonut osakassopimusta Sucroksen
toimitusjohtajan erottamisen yhteydessä, minkä johdosta se vaatii Apetit Oyj:ltä 4,5
miljoonan euron sopimussakkoa.

• Kumpikin osapuoli on kiistänyt vastapuolen esittämät sopimusrikkomusväitteet.
• Asiasta on kerrottu yksityiskohtaisesti 16.2.2012 pidetyssä
tilinpäätöstiedotustilaisuudessa sekä 4.5.2012 ja 15.8.2012 pidettyjen
osavuosikatsausten yhteydessä.
• Apetit Oyj on saanut välimiesoikeudelta ilmoituksen, jonka mukaan ratkaisu
osakassopimusriidassa annetaan osapuolille 19.8.2014, mikäli mitään
odottamatonta ei tapahdu.
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Kiitos mielenkiinnostanne
Seuraa meitä

Yhteystiedot
Toimitusjohtaja

Apetit

Veijo Meriläinen

Apetit Plc

p. 010 402 00
Etunimi.sukunimi@apetit.fi
www.apetit.fi

APETIT OYJ

www.apetitgroup.fi

Apetit Luonnollisesti Hyvää ja Apetit Oyj
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