Apetit Oyj
Osavuosikatsaus 1-3/2014
Tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle
13.5.2014 klo 10.00 Scandic Simonkenttä
Veijo Meriläinen, toimitusjohtaja

APETIT OYJ

Katsauskauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

Apetit Oyj:n toimitusjohtaja vaihtunut

• Apetit Oyj:n hallitus päätti vapauttaa vuodesta 2005 yhtiön toimitusjohtajana
toimineen Matti Karppisen tehtävistään 29.4.2014. Uuden toimitusjohtajan haku
on käynnistetty.
• Apetit Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Aappo Kontu:

• ”Hallitus on katsonut, että käynnissä oleva Apetitin uuden liiketoimintamallin
rakentaminen ja kehittäminen sekä joidenkin ruokaliiketoimintojen tuoteryhmien
kannattavuushaasteet tarvitsevat uudenlaista johtamista. Täten olemme päättäneet
käynnistää uuden toimitusjohtajan hakuprosessin.
• Apetit Oyj:n hallituksen varapuheenjohtaja MMM, eMBA Veijo Meriläinen toimii
toimitusjohtajana, kunnes uusi toimitusjohtaja aloittaa työnsä.
• ”Kiitämme Matti Karppista hänen pitkäaikaisesta työpanoksestaan ja
omistautumisestaan Apetit-konsernin liiketoimintojen kehittämisessä”.
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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 Pakaste 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
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Avainluvut 1-3/2014

APETIT OYJ

Milj. euroa

1-3/
2014

1-3/
2013

Muutos

2013

Liikevaihto

88,9

100,0

- 11 %

387,3

Liiketulos, ilman kertaeriä

-0,2

1,3

12,2

Liiketulos

-0,7

1,2

9,4

Tulos ennen veroja

-1,0

0,7

9,3

Kauden tulos

-1,2

0,7

9,3

Osakekohtainen tulos, €

-0,14

0,16

1,63

Oma pääoma/osake, €

21,77

21,60

22,90

Omavaraisuusaste, %

69,5

63,3

70,3

Oman pääoman tuotto, %

6,5

Sijoitetun pääoman tuotto, %

7,0

Liikevaihdon kehitys
Liikevaihto
Apetit-konserni, vertailu 2014/2013

400,0

Tammi-maaliskuun liikevaihto
oli 88,9 (100,0) milj. euroa.

• Sekä Ruokaliiketoiminnan että Vilja- ja
öljykasviliiketoiminnan liikevaihto oli vertailukautta
matalampi.

387,3

• Vilja- ja öljykasviliiketoiminnan liikevaihto laski
alentuneiden maailmanmarkkinahintojen
seurauksena.

300,0

milj. euroa

- 11 %

200,0

100,0

88,9
100,0

88,9
100,0

98,4

91,6

97,3

Q2

Q3

Q4

0,0
Kumul.

Q1

FY 2013
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Liiketulos ilman kertaeriä
Liiketulos
Apetit-konserni, ilman kertaeriä, vertailu 2014/2013

14,0

• Ruokaliiketoiminnan ja Muut toiminnot -segmentin
liiketulokset ilman kertaeriä jäivät vertailukaudesta.

12,2

12,0

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

10,0

milj. euroa

8,0
6,0

5,4

4,0

3,1
1,3

• Vilja- ja öljykasviliiketoiminta -segmentin tulos ilman
kertaeriä nousi vertailukaudesta.
• Kertaerät olivat -0,4 (-0,2) miljoonaa euroa ja ne
kohdistuivat Muut toiminnot -segmenttiin.
• Liiketulokseen sisältyy tulososuuksia
osakkuusyhtiöistä -0,3 (0,6) miljoonaa euroa.

2,4

2,0

Tammi-maaliskuun liiketulos
ilman kertaeriä oli -0,2 (1,3) milj.
euroa.

1,3

0,0
-0,2

-0,2

-2,0
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Liiketulos ilman kertaeriä
Muutos tammi-maaliskuussa 2014 vs 2013

1,3 M€

• Liiketulos ilman kertaeriä laski
edellisvuodesta.

-1,2 M€

• Ruokaliiketoiminnan liiketulos
ilman kertaeriä laski
edellisvuodesta.
0,6 M€

• Vilja- ja öljykasviliiketoiminnan
liiketulos ilman kertaeriä nousi
edellisvuodesta.

-1,0 M€

• Muut toiminnot -segmentin tulos
ilman kertaeriä laski
edellisvuodesta.
-0,2 M€
Q1 2013
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Ruokaliiketoim.
Ruoka

Vilja- ja
Öljykasvi

Muut
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Ruokaliiketoiminnan
katsaus

APETIT OYJ

Ruokaliiketoiminta
Kasvis- ja ruokapakasteet

Tuore kala ja kalajalosteet

Tuoretuotteet

• 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 1-3/2014
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pääkaupunkiseudulla Helsingin
Kivikossa.
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Ruokaliiketoiminnan liikevaihto laski –
myynti laski kaikissa tuoteryhmissä
Tammi-maaliskuun liikevaihto
41,6 (45,2) milj. euroa.

Liikevaihto
Ruokaliiketoiminta, vertailu 2014/2013

• Vihannes- ja ruokapakasteiden myynti oli
ensimmäisellä vuosineljänneksellä vertailukautta
matalammalla tasolla.

200,0
180,0

178,5

• Myös tuoretuotteet -tuoteryhmän ja
kalatuoteryhmän myyntivolyymit olivat
vertailujaksoa alhaisempia.

160,0

milj. euroa

140,0

• Osaltaan myynnin laskuun kalatuoteryhmässä
Suomessa vaikutti merkittävän myyntikauden
pääsiäisen sijoittuminen kuluvana vuonna
huhtikuulle vertailukauden maaliskuun sijaan.

120,0
100,0

• Suomessa Kaupan liiton tutkimusten mukaan
vähittäiskauppasektorin myyntimäärät ovat
laskeneet viime vuonna prosentin verran ja kuluvan
vuoden kehityskin on ollut negatiivinen.

80,0
60,0
41,6

40,0

- 8%

41,6

45,2

45,2

44,6

42,6

46,0

Kumul.

Q1

Q2

Q3

Q4

+ 9,7 %

20,0
0,0
FY 2013
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Ruokaliiketoiminnan liiketulos
ilman kertaeriä laski
Liiketulos
Ruokaliiketoiminta, ilman kertaeriä, vertailu 2014/2013

5,0
4,0

• Pakastetuoteryhmän kannattavuus oli vertailukautta
parempi.

4,0

• Kannattavuus oli epätyydyttävä tuoretuotteet tuoteryhmässä ja kalatuoteryhmässä Suomessa.

3,0
2,4

milj. euroa

Tammi-maaliskuun
liiketulos ilman kertaeriä oli
-1,5 (-0,3) milj. euroa

2,0

• Osuus osakkuusyhtiö Taimenen tuloksesta oli -0,1
(-0,2) miljoonaa euroa.

1,2

1,0

• Vertailukauden liiketulokseen sisältyi Caternet Finland
Oy:n lisäkauppahinta-arvion pienennyksen positiivista
vaikutusta 1,1 miljoonaa euroa.

0,7

0,0
-0,3

-0,3

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

-1,5

Kumul.

Q1
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Toimenpide-ohjelmat
Ruokaliiketoiminnan kannattavuuden
parantamiseksi
Ruokaliiketoiminnan
yleiskustannusten säästöohjelma 2014

Kala- ja tuoretuoteryhmien
kannattavuusohjelmat

• Ruokaliiketoiminnassa Suomessa päätettiin
heikon markkinatilanteen ja epätyydyttävän
kannattavuuskehityksen johdosta toteuttaa
yleiskustannussäästöjä kustannuskarsinnan
sekä tilapäisten lomautusten keinoin.

• Lisäksi Suomessa kala- ja tuoretuotteet
-tuoteryhmissä käynnistettiin kannattavuuden
merkittävään parantamiseen tähtäävät
ohjelmat, jotka kattavat toiminnan kaikki osaalueet.

• Näiden toimenpiteiden ennakoidaan alentavan
yleiskuluja vuonna 2014 vertailuvuoden tasoon
verrattuna 1,6 miljoonaa euroa. Tammimaaliskuussa tästä summasta toteutui 0,2
miljoonaa euroa.

• Ohjelmilla tähdätään muutoksiin
toimintatavoissa pysyvän kilpailuedun
saavuttamiseksi.

APETIT OYJ

• Ohjelmien taloudellisiin vaikutuksiin tullaan
palaamaan myöhemmin kuluvan vuoden
aikana.
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Kotimainen-tuoteperhe laajenee ja
myynti kasvaa
Selkeästi kotimaisten tuotteiden
kysyntä edelleen kasvussa
• Apetit Kotimainen -tuoteperheen myynti kasvoi
13 % vertailukauteen nähden.

• Apetit Kotimainen -kuluttajapakatussa
tuoteperheessä on yhteensä 21 pakastetta ja
10 kalatuotetta.
• Lisäksi ammattikeittiöille Kotimainentuoteperheessä on 18 pakastetuotetta ja
palvelumyyntipisteissä 14 kalatuotetta.

• Tavoitteemme on edelleen vahvistaa
Kotimainen-tuoteperheen tunnettuutta ja
vahvistaa Apetit-brändin kotimaisuusmainetta.
Apetit Kotimainen Perunakuutio (400 g) esiteltiin maaliskuussa.
Nyt lisukeperunat valmistuvat kymmenessä minuutissa. Valmiit
perunakuutiot nopeuttavat keittojen, ruokaisten salaattien ja
perunapitoisten leivonnaisten valmistamista.
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Kotimaisten elintarvikkeiden kysyntä on Suomessa
kasvussa. Täysin kotimaisen Neito-rypsiöljyn uusi
pakkausilme ja verkkosivut esiteltiin keväällä 2014.

Vilja- ja
öljykasviliiketoiminnan
katsaus

APETIT OYJ

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.

APETIT OYJ

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.
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Vilja- ja öljykasviliiketoiminnan
liikevaihto laski
Liikevaihto
Vilja- ja öljykasviliiketoiminta, vertailu 2014/2013

- 14%

• Viljakaupan tonnimääräiset myyntimäärät nousivat
vertailukaudesta. Myös öljykasvituotteiden
tonnimääräinen myyntimäärä nousi
vertailukaudesta.

250,0
209,0

• Vilja- ja öljykasviliiketoiminnan liikevaihto laski
alentuneiden maailmanmarkkinahintojen
seurauksena.

200,0

milj. euroa

Tammi-maaliskuun liikevaihto
47,4 (54,8) milj. euroa.

• Pakattujen rypsiöljytuotteiden volyymejä on
määrätietoisesti kasvatettu.

150,0

100,0

50,0

54,8
47,4

54,8
47,4

53,8

49,0

51,3

Q1

Q2

Q3

Q4

0,0
Kumul.
FY 2013
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Vilja- ja öljykasviliiketoiminnan
liiketulos ilman kertaeriä parani
Liiketulos
Vilja- ja öljykasviliiketoiminta, ilman kertaeriä, 2014/2013

6,0

• Liiketulos ilman kertaeriä nousi edellisvuodesta
erityisesti öljykasvituotteiden puristusmarginaalin hyvän
kehityksen ansiosta.

5,1

5,0

• Hyvää kannattavuuskehitystä tukivat onnistunut raakaainehankinta sekä kotimaisen ja pakatun rypsiöljyn
volyymien määrätietoinen kasvattaminen.

milj. euroa

4,0

• Kauden tulos sisältää energiaverojen palautusta ja
lisäeläkevakuutuksien maksupalautusta
yhteensä 0,4 (0,0) miljoonaa euroa.

3,0
2,3

2,0

Tammi-maaliskuun liikevoitto
ilman kertaeriä oli 2,3 (1,7) milj.
euroa.

1,7

2,3
1,7
1,2

1,3

Q3

Q4

0,9

1,0
0,0
Kumul.
FY 2013
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Rypsinviljelyn näkymät Suomessa
Rypsin ja rapsin viljelyhalukkuus edellisvuotta suurempi – kasvun
rajoitteena saattaa olla peitatun kylvösiemenen saatavuus
• EU on kieltänyt 1.12.2013 alkaen neonikotinoideja sisältävien peittausaineiden käytön
kahdeksi vuodeksi rypsin kylvösiemenelle. Tänä aikana tutkitaan niiden mahdolliset
vaikutukset pölyttäville hyönteisille.
• Tukes on myöntänyt kevään 2014 ajaksi poikkeusluvan jo aiemmin peitattujen siementen
myyntiin, markkinointiin ja käyttöön Suomessa. Uusia siemeniä ei saa käsitellä käyttäen
kiellettyjä peittausaineita.
• Suomessa viljelijöiden keskuudessa tehdyn kyselytutkimuksen mukaan rypsin ja rapsin
yhteenlaskettu ala kasvaisi satokaudella 2014/2015 noin 15 prosenttia reiluun 61 000
hehtaariin. Rypsin ja rapsin viljelyalan kasvun rajoitteena saattaa kuitenkin toimia peitatun
kylvösiemenen riittävyys.
• 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

APETIT OYJ

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
Muut toiminnot –segmentti, ilman kertaeriä, 2014/2013

3,5

• Segmentin tammi-maaliskuun liiketulos ilman kertaeriä
laski edellisvuodesta

3,1

2,5

milj. euroa

1,7

1,5
0,6

0,5
-0,1

-1,0

• Osuus osakkuusyhtiö Sucroksen tuloksesta oli -0,2 (0,8)
miljoonaa euroa. Osakkuusyhtiö Sucroksen tulosta
heikensivät laskenut sokerin markkinahintataso sekä
kaudelle kohdistuneet poikkeuksellisen suuret
siirtohintojen jälkilaskentaerät.
• Kertaerät olivat -0,4 (-0,2) miljoonaa euroa ja ne
muodostuivat Apetit Oyj:n ja Nordic Sugarin välisen
osakassopimusriidan välimiesoikeusprosessin
asiamieskuluista.

0,9

-0,5

Tammi-maaliskuun liiketulos
ilman kertaeriä oli -1,0 (-0,1)
milj. euroa

-0,1

-1,0

-1,5
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Yhteenveto
Vuoden 2014 näkymät
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Vuoden 2014 näkymät
Arviota koko vuoden tuloskehityksestä on päivitetty
• Apetit-konserni tavoittelee orgaanista kasvua sekä Ruokaliiketoiminnassa että Vilja- ja
öljykasviliiketoiminnassa. Liikevaihdon kehitykseen vaikuttavat merkittävästi vilja- ja
öljykasvimarkkinoiden aktiivisuus ja hintatason muutokset. Johtuen vertailuvuotta
alemmista viljojen markkinahinnoista, vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihdon
arvioidaan jäävän vertailuvuodesta.
• Arviota koko vuoden tuloskehityksestä on päivitetty. Apetit arvioi 25.2.2014
tilinpäätöstiedotteessaan konsernin koko vuoden liiketuloksen ilman kertaeriä olevan
korkeintaan vertailuvuoden tasolla. Yhtiön uuden arvion mukaan konsernin koko vuoden
liiketuloksen ilman kertaeriä arvioidaan jäävän vertailuvuodesta.
• Sokerin madaltuneen markkinahintatason arvioidaan vaikuttavan laskevasti Muut
toiminnot -segmenttiin kuuluvan osakkuusyhtiö Sucroksen tulokseen.
Ruokaliiketoiminnassa ja Vilja- ja öljykasviliiketoiminnassa tavoitellaan kannattavuuden
paranemista vertailuvuodesta. Tuloksen kertymisen ennakoidaan painottuvan
vertailuvuotta voimakkaammin loppuvuoteen. Ensimmäisen vuosipuoliskon liiketuloksen
ilman kertaeriä arvioidaan jäävän vertailukaudesta.
• Lisäksi vuoden 2014 tulokseen voi vaikuttaa merkittävästi Sucrosta koskeva
osakassopimusriidan ratkaisu, jonka arvioidaan syntyvän vuoden 2014 aikana.
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Muut ajankohtaiset teemat
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Ruokaliiketoiminnan
rakennemuutos etenee
• Apetit-konsernissa toteutettiin vuonna 2013 merkittävä Suomen
kuluttajaliiketoimintojen rakenneuudistus, jonka tavoitteena on
nostaa toiminnan kuluttaja- ja asiakaslähtöisyys aivan uudelle
tasolle, parantaa kannattavuutta sekä vahvistaa kasvua.
• Päämääränä on nostaa Apetit hyvinvointia arvostavien kuluttajien
halutuimmaksi ruokaratkaisuksi ja hyvää palvelua arvostavien
asiakkaiden halutuimmaksi kumppaniksi.
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Uusi liiketoimintarakenne käyttöön
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.
• Uuden organisaation ja toimintatavan käyttöönotto on edennyt
suunnitelmien mukaisesti.

• Juridisen rakenteen muuttaminen uutta toimintamallia
vastaavaksi toteutetaan käynnissä olevan integraatioprosessin
päätyttyä.
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Apetit Oyj:n ja Nordic Sugarin välinen
osakassopimuskiista
• 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
milj. 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 milj. 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.
• Välimiesoikeuden ratkaisun riita-asiassa arvioidaan syntyvän vuoden
2014 aikana.

APETIT OYJ

Kiitos mielenkiinnostanne
Seuraa meitä

Yhteystiedot
Toimitusjohtaja

Apetit

Veijo Meriläinen

Apetit Plc

p. 010 402 00
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