Apetit Oyj tilinpäätöstiedote vuodelta 2013
Loka - joulukuu:




Konsernin liikevaihto oli 97,3 (115,0) miljoonaa euroa neljännellä vuosineljänneksellä, mikä on
15 prosenttia pienempi kuin vertailujaksolla.
Liiketulos ilman kertaeriä oli 5,4 (5,1) miljoonaa euroa ja raportoitu liiketulos oli 5,1 (5,1)
miljoonaa euroa.
Kauden tulos oli 4,4 (4,0) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 0,72 (0,64) euroa.

Tammi - joulukuu:




Konsernin liikevaihto oli 387,3 (378,2) miljoonaa euroa vuonna 2013, mikä on 2 prosenttia
suurempi kuin edellisvuonna.
Liiketulos ilman kertaeriä oli 12,2 (8,8) miljoonaa euroa, ja raportoitu liiketulos oli 9,4 (8,5)
miljoonaa euroa.
Tilikauden tulos oli 9,3 (6,7) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 1,63 (1,07) euroa.

Hallituksen osinkoesitys yhtiökokoukselle on 1,00 (0,90) euroa osakkeelta.
Tietoja ei ole tilintarkastettu. Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon, ellei
toisin ole mainittu.
Toimitusjohtaja Matti Karppinen:
Apetit-konsernin vuoden 2013 liikevaihto ja liiketulos ilman kertaeriä nousivat haastavassa
taloustilanteessa edellisvuodesta. Hyvä tuloskehitys nosti myös osakekohtaista tulosta 1,63 (1,07)
euroon. Vuoden viimeisellä neljänneksellä liiketulos ilman kertaeriä kasvoi vertailukauteen nähden,
mutta liikevaihto laski pääosin kansainvälisen viljakaupan matalan markkinahintatason johdosta. Lokajoulukuun kannattavuutta tukivat onnistumiset vihannes- ja ruokapakasteissa, kalatuoteryhmässä
Norjassa ja Ruotsissa sekä Muut toiminnot -segmentin hyvä tuloskehitys. Kannattavuutemme oli
edelleen epätyydyttävä kalatuoteryhmässä ja ammattikeittiömyynnissä Suomessa, ja käynnistimme
vuoden toisella puoliskolla uusia tervehdyttämistoimenpiteitä kannattavuuden parantamiseksi.

Vuosi 2013 oli meille merkittävä uudistumisen vuosi. Toukokuussa muutimme konsernin nimen Lännen
Tehtaista Apetit Oyj:ksi vahvan kuluttajabrändimme mukaan ja käynnistimme
rakennemuutoshankkeen, jonka lopputuloksena yhdistimme aiemmin erillään toimineet kuluttajaa
palvelevat pakaste-, kala-, ja ammattikeittiöiden tuoretuoteliiketoiminnot uudeksi Ruokaliiketoimintasegmentiksi. Ruokaliiketoiminnan uuden strategian tavoitteena on nostaa Apetit kuluttajien mielessä
herkullista hyvinvointia tarjoavaksi halutuimmaksi ruokaratkaisuksi sekä päivittäistavara- ja
ammattikeittiöasiakkaiden halutuimmaksi kumppaniksi. Olemme erittäin innostuneita
ruokaliiketoiminnan uudesta strategiasta ja toimintatavasta ja uskomme, että muutos antaa meille
mahdollisuudet parantaa kannattavuuttamme luoden samalla uusia edellytyksiä kasvulle.
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KESKEISET TULOSLUVUT
Milj. euroa

10-12/2013

10-12/2012

Muutos

2013

2012

Muutos

Liikevaihto

97,3

115,0

- 15,4 %

387,3

378,2

+ 2,4 %

Liiketulos, ilman
kertaeriä

5,4

5,1

12,2

8,8

Liiketulos

5,1

5,1

9,4

8,5

Tulos ennen
veroja

4,5

4,6

9,3

7,5

Kauden tulos

4,4

4,0

9,3

6,7

Osakekohtainen
tulos, euroa

0,72

0,64

1,63

1,07

LIIKEVAIHTO JA TULOS
Loka - joulukuu:
Konsernin liikevaihto oli loka-joulukuussa 97,3 (115,0) miljoonaa euroa laskien edellisvuoden tasosta
15 prosenttia. Liikevaihdon lasku tuli pääosin Vilja- ja öljykasviliiketoiminta -segmentistä.
Liiketulos ilman kertaeriä oli loka-joulukuussa 5,4 (5,1) miljoonaa euroa. Ruokaliiketoiminnan ja Muut
toiminnot -segmentin liiketulos ilman kertaeriä oli edellisvuotta korkeammalla tasolla. Vilja- ja
öljykasviliiketoiminta -segmentin tulos ilman kertaeriä laski edellisvuodesta. Kertaerät olivat -0,3 (-0,0)
miljoonaa euroa ja ne kohdistuivat Muut toiminnot -segmenttiin.
Rahoitustuotot ja -kulut olivat loka-joulukuussa -0,6 (-0,5) miljoonaa euroa. Tulos ennen veroja oli 4,5
(4,6) miljoonaa euroa ja kauden tulosta vastaavat verot -0,1 (-0,6) miljoonaa euroa. Jakson tulos oli 5,4
(4,0) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 0,72 (0,64) euroa.
Tammi - joulukuu:
Konsernin liikevaihto kasvoi vuonna 2013 edellisvuodesta ja oli 387,3 (378,2) miljoonaa euroa. Kasvua
tuki erityisesti kalatuoteryhmän myyntivolyymikehitys vuoden aikana.
Liiketulos ilman kertaeriä oli 12,2 (8,8) miljoonaa euroa. Kertaerät olivat -2,8 (-0,4) miljoonaa euroa.
Kertaeristä -2,0 (0,0) miljoonaa euroa kohdistuu Ruokaliiketoiminta-segmenttiin ja -0,8 (-0,4) Muut
toiminnot -segmenttiin. Liiketulokseen ilman kertaeriä sisältyy Caternet Finland Oy:n lisäkauppahintaarvion tuloutusta 2,6 (1,2) miljoonaa euroa sekä tulososuuksia osakkuusyhtiöistä 6,2 (3,7) miljoonaa
euroa. Tulososuuksista 0,6 (-0,1) miljoonaa euroa kohdistuu Ruokaliiketoimintaan ja 5,6 (3,8)
miljoonaa euroa Muut toiminnot -segmenttiin.
Rahoitustuotot ja-kulut olivat yhteensä -0,2 (-1,0) miljoonaa euroa. Rahoitustuotot ja -kulut sisältävät
ei-kassavirtavaikutteisia arvostuseriä 1,0 (0,4) miljoonaa euroa. Arvostuserät sisälsivät Maritim Food konsernille annettujen sisäisten lainojen kurssimuutosta -1,2 (0,6) miljoonaa euroa. Rahoitustuottoihin
sisältyy ei-kassavirtavaikutteinen Apetit Kala Oy:n vähemmistöosuuden takaisinlunastusvastuuseen
liittyvän velan käyvän arvon muutos 2,2 miljoonaa euroa. Rahoituskuluihin sisältyy myös Avena Nordic
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Grain Oy:n henkilöstöomistajille kuuluva osuus Avena Nordic Grain -konsernin tuloksesta -0,6 (-0,7)
miljoonaa euroa.
Tulos ennen veroja oli 9,3 (7,5) miljoonaa euroa. Tilikauden verot olivat 0,0 (-0,8) miljoonaa euroa.
Kauden tulos oli 9,3 (6,7) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 1,63 (1,07) euroa.
RAHAVIRRAT, RAHOITUS JA TASE
Konsernin maksuvalmius oli hyvä ja rahoitusasema vahva.
Liiketoiminnan rahavirta korkojen ja verojen jälkeen oli tammi-joulukuussa 24,4 (-16,1) miljoonaa
euroa. Käyttöpääoman muutoksen vaikutus oli 17,8 (-23,0) miljoonaa euroa. Käyttöpääoma laski viljaja öljykasviliiketoiminnassa vertailukautta matalampien markkinahintojen seurauksena.
Investointien nettorahavirta oli 1,4 (-8,8) miljoonaa euroa. Rahoituksen rahavirta -28,1 (20,8) miljoonaa
euroa sisältää osingon maksuja -5,6 (-5,3) miljoonaa euroa.
Konsernilla oli tilikauden päättyessä korollisia velkoja 14,9 (36,4) miljoonaa euroa ja likvidejä
rahavaroja 2,9 (5,3) miljoonaa euroa. Korolliset nettovelat olivat 12,0 (31,1) miljoonaa euroa.
Konsernin taseen loppusumma oli 204,4 (233,0) miljoonaa euroa. Oman pääoman määrä oli
katsauskauden päättyessä 143,6 (141,2) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 70,3 (60,6) prosenttia
ja nettovelkaantumisaste 8,4 (22,0) prosenttia. Konsernin maksuvalmiutta turvataan sitovin
limiittisopimuksin. Tilikauden päättyessä limiittejä oli kaikkiaan nostettavissa 25 (15) miljoonaa euroa.
Käyttöpääoman rahoittamiseksi limiittejä oli nostettuna 0,0 (10,0) miljoonaa euroa ja yritystodistuksia
emittoituna 9,0 (19,0) miljoonaa euroa.
INVESTOINNIT
Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 3,0 (3,9) miljoonaa euroa. Ruokaliiketoiminnan
investoinnit olivat 2,0 (3,4) miljoonaa euroa, Vilja- ja öljykasviliiketoiminnan 0,8 (0,5) miljoonaa euroa ja
Muut toiminnot -segmentin investoinnit 0,2 (0,0) miljoonaa euroa.
Tilikauden osakeinvestoinnit olivat 0,0 (9,7) miljoonaa euroa.
HENKILÖSTÖ
Vuonna 2013 Apetit Oyj:n palveluksessa oli keskimäärin 782 (721) henkilöä. Ruokaliiketoiminnan
keskimääräinen henkilömäärä oli 699 (641), Vilja- ja öljykasviliiketoiminnan 73 (70) sekä muiden
toimintojen 10 (10). Henkilöstömäärän kasvua selittää Caternet Finland Oy:n liittyminen konserniin
vuoden 2012 huhtikuussa sekä Ruokaliiketoiminnan kasvaneet volyymit.
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. Kausiluonteisuus on satokausituotannosta johtuen voimakkainta
pakasteiden tuotannossa ja osakkuusyhtiö Sucroksen toiminnassa.
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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.
LIIKETOIMINTAKATSAUKSET
Ruokaliiketoiminta
Milj. euroa

10-12/2013

10-12/2012

Muutos

2013

2012

Muutos

Liikevaihto

46,0

48,5

- 5,2%

178,5

162,7

+ 9,7 %

Liiketulos,
ilman kertaeriä

2,4

1,9

4,0

1,7

Liiketulos

2,4

1,9

2,0

1,7

Loka-joulukuu:
Ruokaliiketoiminnan liikevaihto oli loka-joulukuussa 46,0 (48,5) miljoonaa euroa laskien
edellisvuodesta pienentyneen kala- ja tuoretuotemyynnin johdosta.
Vihannes- ja ruokapakasteiden myyntimäärät olivat neljännellä vuosineljänneksellä edellisvuoden
tasolla. Suomessa kalatuoteryhmän myyntivolyymit laskivat vähittäiskaupan valikoimamuutosten
johdosta sekä tuoretuotteiden ammattikeittiömyynnissä asiakkaiden ruokailija- ja ateriamäärien
vähenemisen johdosta. Apetit-merkillä valmistettujen ruoka-, peruna-, ja vihannespakasteiden myynti
vähittäiskauppaan kasvoi jakson aikana. Myyntiä tukivat uutuustuotteiden lanseeraukset Apetit
Kotimainen -tuotesarjaan, jonka myynti kasvoi 13 prosenttia vertailukauteen nähden.
Liiketulos ilman kertaeriä nousi edellisvuodesta ja oli 2,4 (1,9) miljoonaa euroa. Kannattavuuskehitystä
tuki pakastetuotannon parantunut tehokkuus sekä satokausituotannon edellisvuotta suuremmat
volyymit. Norjan ja Ruotsin markkinoilla tuloksentekoa tukivat myynnin ja volyymin kasvu, raakaainehintojen maltillinen kehitys sekä jo aiemmin tehtyjen tehostamistoimenpiteiden tulokset. Suomessa
kalatuoteryhmän ja tuoretuotteiden kannattavuus oli epätyydyttävä erityisesti raaka-aineiden
hintatason ja loppuasiakashintojen epäsuhdan sekä vertailuvuotta alempien myyntivolyymien johdosta.
Näissä toiminnoissa käynnistettiin loka-joulukuussa uusia tervehdyttämistoimenpiteitä.
Osakkuusyhtiö Taimen Oy:n vaikutus kauden tulokseen oli 0,2 (-0,2) miljoonaa euroa.
Valuuttasuojausten käyvän arvon muutoksen vaikutus liiketulokseen oli 0,0 (0,0) miljoonaa euroa.
Kertaerät olivat 0,0 (0,0) miljoonaa euroa.
Tammi-joulukuu:
Ruokaliiketoiminnan liikevaihto tammi-joulukuussa nousi edellisvuodesta ja oli 178,5 (162,7) miljoonaa
euroa. Kalatuoteryhmän tammi-joulukuun euromääräinen myynti kasvoi kaikilla markkinoilla ja erityisen
vahvasti Suomessa, lähes 20 prosenttia. Pakastetuoteryhmän tammi-joulukuun myynti kasvoi hieman
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edellisvuoteen verrattuna. Vahvinta myynnin kasvu oli ruokapakasteissa. Kotimainen-tuoteperhettä
laajennettiin ja sen myynti kasvoi 13 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Suomessa
kalaliiketoiminnan tuotteistoa uudistettiin kauden aikana, ja syyskuun alussa markkinoille tuotiin Apetit
Perinteinen -kalatuotesarja.
Ruokaliiketoiminnan liiketulos ilman kertaeriä nousi edellisvuodesta ja oli 4,0 (1,7) miljoonaa euroa.
Kannattavuuskehitystä tukivat pakastetuotannon tehokkuus ja onnistunut satokausi sekä Norjan ja
Ruotsin markkinoilla volyymien kasvu, raaka-ainehintojen maltillinen kehitys ja
tehostamistoimenpiteiden onnistuminen. Suomessa sekä kalatuoteryhmän että tuoretuotteet–
tuoteryhmän kannattavuus oli epätyydyttävä. Kannattavuutta heikensi volyymilaskun lisäksi raakaaineiden hankintahintojen ja loppuasiakashintojen epäsuhta.
Segmentin liiketulokseen ilman kertaeriä sisältyy Caternet Finland Oy:n lisäkauppahinta-arvion
tuloutusta 2,6 (1,2) miljoonaa euroa. Vuoden 2013 liiketuloksen perusteella lisäkauppahintaa ei
toteudu. Vertailukautena liiketulokseen sisältyi Caternet-yrityskaupan transaktiokuluja -0,5 miljoonaa
euroa.
Raportoituun liiketulokseen sisältyvät kertaerät olivat -2,0 (0,0) miljoonaa euroa ja ne perustuvat
kotimaan kalaliiketoiminnassa toteutetun liikearvotestauksen perusteella heinä-syyskuulle kirjattuun
2,0 miljoonan euron arvonalennukseen. Osuus osakkuusyhtiö Taimen Oy:n tuloksesta oli 0,6 (-0,1)
miljoonaa euroa.
Ruokaliiketoiminnan palveluksessa oli keskimäärin 699 (641) henkilöä. Henkilöstömäärän kasvua
selittää Caternet Finland Oy:n liittyminen konserniin vuoden 2012 huhtikuussa sekä
Ruokaliiketoiminnan kasvaneet volyymit.
Ruokaliiketoiminnan investoinnit olivat 2,0 (3,4) miljoonaa euroa. Näistä merkittävimmät kohdistuivat
pakastetehtaan tuotannonohjauksen kehittämiseen sekä korvausinvestointeihin, Kivikon
tuotantolaitoksen ruokasalaattituotannon käynnistämiseen sekä Norjan ja Ruotsin tytäryhtiöissä
toiminnanohjausjärjestelmän sekä pakkauslaitteistojen uusimiseen.
Caternet Finland Oy:n investointiavustusten takaisinperintäpäätös
Caternet Finland Oy vastaanotti marraskuun alussa vuonna 2012 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselta päätöksen Caternetin Kivikon laitokselle vuosina 2008 – 2009 myönnettyjen
investointiavustusten osittaisesta takaisinperinnästä johtuen yhtiön osakekannan omistajan
vaihdoksesta 27.3.2012. Takaisinperittäväksi esitetään noin 2 miljoonaa euroa.
Caternet Finland Oy pitää takaisinperintää aiheettomana ja haki muutosta takaisinperintäpäätökseen.
Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta on hylännyt yhtiön valituksen ja pitänyt Uudenmaan ELYkeskuksen perintäpäätöksen voimassa. Yhtiö on jättänyt valituksen annetusta päätöksestä
korkeimmalle hallinto-oikeudelle ja pyytää, että korkein hallinto-oikeus kumoaa annetun päätöksen.
Mahdollinen takaisinperintä ei astu voimaan ennen kuin korkein hallinto-oikeus on käsitellyt asian ja
antanut päätöksensä. Mikäli takaisinperintäpäätös säilyy voimassa, sen kuluvaikutuksen arvioidaan
olevan 1,3 miljoonaa euroa. Takaisinperinnän lopullinen tulosvaikutus riippuu korkeimman hallintooikeuden päätöksestä ja myyjän vastuista. Katsauskauden tulokseen ei sisälly
takaisinperintäpäätöksen kuluvaikutusta.
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Vilja- ja öljykasviliiketoiminta

Milj. euroa

10-12/2013

10-12/2012

Muutos

2013

2012

Muutos

Liikevaihto

51,3

66,6

- 23,0 %

209,0

215,8

- 3,2 %

Liiketulos,
ilman kertaeriä

1,3

2,1

5,1

6,5

Liiketulos

1,3

2,1

5,1

6,5

Loka-joulukuu:
Vilja- ja öljykasviliiketoiminnan liikevaihto jäi vuoden neljännellä vuosineljänneksellä edellisvuotta
matalammalle tasolle markkinahintatason laskun ja viljakaupan hiljaisuuden takia. Viljakaupan
tonnimääräiset myyntivolyymit laskivat edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kasviöljyjen
ja valkuaispuristeiden tonnimääräinen myynti oli edellisvuoden tasolla. Pakattujen kasviöljytuotteiden
toimitusmäärät jatkoivat kasvuaan.
Loka-joulukuun liiketulos ilman kertaeriä oli 1,3 (2,1) miljoonaa euroa laskien edellisvuodesta.
Tuloksen pienenemiseen vaikuttivat viljakaupan viennin hiljaisuus sekä vertailukautta alempi katetaso.
Kannattavuutta tukivat kasviöljyissä ja valkuaispuristeissa onnistunut raaka-ainehankinta ja
puristemyynnin hinnoittelu sekä pakatun kasviöljyn hyvä myynti.
Tammi-joulukuu:
Vilja- ja öljykasviliiketoiminnan tammi-joulukuun liikevaihto laski edellisvuodesta. Liiketulos laski
vertailukauteen verrattuna ja oli 5,1 (6,5) miljoonaa euroa. Hyvistä sadoista johtuen
maailmanmarkkinahinnat pysyttelivät vuoden 2013 toisella vuosipuoliskolla merkittävästi edellistä
satokautta alhaisemmalla tasolla. Kotimaisen rypsin saatavuus uudesta sadosta oli hyvä, ja sato oli
lähes 10 prosenttia edellisvuotta suurempi.
Rypsinviljelyyn sisältyy tällä hetkellä epävarmuustekijöitä. Viljelyalat Suomessa saattavat vähentyä
kevään 2014 kylvöissä, sillä EU on kieltänyt 1.12.2013 alkaen neonikotinoideja sisältävien rypsin
kylvösiemenen peittausaineiden käytön kahdeksi vuodeksi. 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 kiellettyjä
peittausaineita käyttäen käsitellä. 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.
Vilja- ja öljykasviliiketoiminnan palveluksessa oli keskimäärin 73 (70) henkilöä.
Tilikauden investoinnit 0,8 (0,5) miljoonaa euroa olivat pääosin kasviöljynpuristamon korvaus- ja
jatkokehitysinvestointeja.
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Muut toiminnot
Milj. euroa

10-12/2013

10-12/2012

Liikevaihto

-

Liiketulos, ilman
kertaeriä
Liiketulos

Muutos

2013

2012

-

-

-

1,7

1,2

3,1

0,6

1,4

1,1

2,3

0,3

Muutos

Muut toiminnot -segmentti muodostuu konsernihallinnosta, segmenteille kohdistamattomista eristä
sekä osakkuusyhtiö Sucros Oy:stä.
Loka-joulukuu:
Segmentin loka-joulukuun liiketulos ilman kertaeriä oli 1,7 (1,2) miljoonaa euroa olleen vertailukautta
parempi. Liiketulokseen sisältyy osakkuusyhtiön tulososuus 2,3 (2,1) miljoonaa euroa. Kertaerät olivat
-0,3 (-0,0) miljoonaa euroa ja ne muodostuivat Apetit Oyj:n ja Nordic Sugarin välisen
osakassopimusriidan välimiesoikeusprosessin ulkopuolisten neuvonantajien kuluista.
Tammi-joulukuu:
Segmentin tammi-joulukuun liiketulos ilman kertaeriä nousi edellisvuodesta ja oli 3,1 (0,6) miljoonaa
euroa. Liiketulokseen sisältyy osakkuusyhtiön tulososuus 5,6 (3,8) miljoonaa euroa. Kertaerät olivat 0,8 (-0,4) miljoonaa euroa ja ne muodostuivat Apetit Oyj:n ja Nordic Sugarin välisen
osakassopimusriidan välimiesoikeusprosessin ulkopuolisten neuvonantajien kuluista.
Muut toiminnot -segmentin palveluksessa oli 10 (10) henkilöä.
Segmentin käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 0,2 (0,0) miljoonaa euroa.
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 katsoo enemmistöomistajan loukanneen toistuvasti Apetit Oyj:n vähemmistöoikeuksia.
Lokakuussa 2011 Apetit Oyj päätti jättää asian välimiesoikeuden ratkaistavaksi, koska
enemmistöomistaja ei ole reklamoinnista huolimatta korjannut osakassopimuksen vastaisia
toimintatapojaan.
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 Sugar on puolestaan esittänyt
Keskuskauppakamarin välityslautakunnalle vaatimuksen 4,5 miljoonan euron sopimussakosta Apetit
Oyj:lle osakassopimusrikkomuksen johdosta Sucroksen toimitusjohtajan erottamisen yhteydessä.
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Kumpikin osapuoli on kiistänyt vastapuolen esittämät sopimusrikkomusväitteet. Välimiesoikeuden
ratkaisun arvioidaan syntyvän riita-asiassa vuoden 2014 aikana.
HALLITUKSEN VALTUUKSIEN KÄYTTÖ
Yhtiön hallitus ei ole käyttänyt sille myönnettyä valtuutusta uusien osakkeiden antamiseen eikä
valtuutusta yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamiseen.
OSAKEVAIHTO
Yhtiön osakkeita vaihdettiin pörssissä tilikauden aikana 700 132 (832 618) kappaletta, mikä oli 11,1
(13,2) prosenttia koko osakemäärästä. Osakkeen ylin kurssi oli 19,64 (16,77) euroa ja alin 14,41
(12,38) euroa. Vaihdettujen osakkeiden keskihinta oli 16,77 (14,48) euroa. Kauden osakevaihto oli
11,7 (12,1) miljoonaa euroa. Vuoden päätöskurssi oli 19,45 (14,32) euroa ja koko osakekannan
markkina-arvo 122,9 (90,5) miljoonaa euroa.
OMAT OSAKKEET
Tilikauden päättyessä yhtiön hallussa oli aikaisempina vuosina hankittuja omia osakkeita yhteensä 130
000 kappaletta nimellisarvoltaan yhteensä 0,26 miljoonaa euroa. Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet
edustavat 2,1 prosenttia yhtiön osake- ja äänimäärästä. Omilla osakkeilla ei ole ääni- eikä osinkooikeutta.
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,
välimiesoikeudenkäyntiin, yritystukien takaisinperintään sekä tehtyjen yritysostojen haltuunottoihin.

VUODEN 2014 NÄKYMÄT
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.
Konsernin koko vuoden liiketuloksen ilman kertaeriä arvioidaan olevan korkeintaan vertailuvuoden
tasolla. 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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HALLITUKSEN ESITYS VOITTOA KOSKEVIKSI TOIMENPITEIKSI JA ESITYS MUUN VAPAAN
OMAN PÄÄOMAN JAKAMISESTA

Apetit Oyj:n hallituksen tavoitteena on, että yhtiön osake on omistajalleen hyvätuottoinen ja arvonsa
säilyttävä sijoitus. Osinkopolitiikan mukaan yhtiö jakaa osinkona vähintään 40 prosenttia emoyhtiön
omistajille kuuluvasta tilikauden voitosta.
Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2013 ovat 85 992 177,66 euroa, josta tilikauden voitto on 3
021 437,67 euroa.
Hallitus ehdottaa, että osinko vuodelta 2013 on 1,00 euroa osaketta kohden. Hallitus ehdottaa, että
osinkoina jaetaan yhteensä 6 187 576,00 euroa ja omaan pääomaan jätetään 79 804 601,66 euroa.
Ehdotettu osinko on 61,3 prosenttia osakekohtaisesta tuloksesta.
Yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa.
Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia
muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen
mukaan yhtiön maksukykyä.
VUOSIKERTOMUKSEN JULKAISEMINEN JA YHTIÖKOKOUS
Vuoden 2013 vuosikertomus, joka sisältää hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta
2013 sekä erillisen selvityksen Apetit Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistaan viikolla 10
yhtiön internetsivuilla www.apetitgroup.fi/sijoittajatieto
Yhtiökokous on suunniteltu pidettävän keskiviikkona 26.3.2014 Säkylässä. Yhtiö julkaisee
osavuosikatsauksen tammi-maaliskuulta 2014 tiistaina 13.5.2014 klo 8.30.
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KONSERNIN TULOSLASKELMA
milj. euroa
10-12/
2013

10-12/
2012

1-12/
2013

1-12/
2012

97,3
0,5

115,0
0,5

387,3
4,1

378,2
2,5

-93,5

-110,2

-379,2

-368,6

Poistot

-1,6

-1,8

-7,1

-7,0

Arvonalentumiset
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta
Liiketulos
Rahoitustuotot ja -kulut
Tulos ennen veroja
Tuloverot
Kauden tulos

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

-0,3
1,9
5,1
-0,5
4,6
-0,6
4,0

-2,0
6,2
9,4
-0,2
9,3
0,0
9,3

-0,3
3,7
8,5
-1,0
7,5
-0,8
6,7

4,4
0,0

3,9
0,1

10,1
-0,8

6,6
0,1

0,72

0,64

1,63

1,07

10-12/
2013

10-12/
2012

1-12/
2013

1-12/
2012

4,4

4,0

9,3

6,7

0,5
-0,1
-0,3
-0,3
4,3

0,2
-0,1

0,3
-0,1

0,1
4,1

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

4,3
0,0

4,0
0,1

8,4
-0,8

7,6
0,1

Liikevaihto
Liiketoiminnan muut tuotot
Liiketoiminnan kulut

Kauden tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille
Määräysvallattomille omistajille
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta
laskettu laimennettu ja laimentamaton
osakekohtainen tulos, euroa
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA
milj. euroa

Kauden tulos
Muut laajan tuloslaskelman erät
Erät jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:
Rahavirran suojaukset
Verot liittyen rahavirran suojaukseen
Etuuspohjaisen nettovelan uudelleen määrittäminen
Muuntoerot
Kauden laaja tulos
Kauden laajan tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille
Määräysvallattomille omistajille
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0,7
7,6

KONSERNIN TASE
milj. euroa
31.12.2013 31.12.2012
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet
Liikearvo
Aineelliset hyödykkeet
Osuudet osakkuusyhtiöissä
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Saamiset
Laskennalliset verosaamiset
Pitkäaikaiset varat yhteensä
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus
Saamiset
Tuloverosaamiset
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat
Rahavarat
Lyhytaikaiset varat yhteensä
Varat yhteensä

9,3
9,7
45,8
37,5
0,1
0,4
2,5
105,3

10,6
12,1
49,8
35,5
0,1
0,4
2,5
111,0

64,0
31,0
1,3
0,1
2,8
99,2

79,4
36,9
0,4
0,1
5,2
122,0

204,4

233,0

KONSERNIN TASE
milj. euroa
31.12.2013 31.12.2012
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Määräysvallattomien omistajien osuudet
Oma pääoma yhteensä

141,7
1,9
143,6

138,4
2,8
141,2

Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat
Pitkäaikaiset rahoitusvelat
Pitkäaikaiset varaukset
Muut velat
Pitkäaikaiset velat yhteensä

5,0
4,0
0,6
2,8
12,3

5,9
5,6
0,4
7,5
19,5

Lyhytaikaiset velat
Lyhytaikaiset rahoitusvelat
Tuloverovelat
Ostovelat ja muut velat
Lyhytaikaiset varaukset
Lyhytaikaiset velat yhteensä

11,0
0,2
37,1
0,1
48,5

30,8
0,2
41,2
0,1
72,3

Velat yhteensä

60,8

91,8

204,4

233,0

Oma pääoma ja velat yhteensä
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KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
milj. euroa
1-12/
2013

1-12/
2012

Kauden tulos
Oikaisut kauden tulokseen
Käyttöpääoman muutos
Maksetut korot liiketoiminnasta
Saadut korot liiketoiminnasta
Maksetut verot liiketoiminnasta
Liiketoiminnan rahavirta

9,3
0,7
17,8
-1,7
0,1
-1,9
24,4

6,7
4,2
-23,0
-1,9
0,2
-2,3
-16,1

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot
Ostetut konserniyhtiöt
Investoinnit muihin sijoituksiin
Muiden sijoitusten luovutustulot
Saadut osingot investoinneista
Investointien rahavirta

-3,0
0,0

4,4
1,4

-3,9
0,1
-6,1
-8,0
8,1
1,0
-8,8

-20,8
-1,6
-0,2
-5,6
-28,1

29,2
-3,0
-0,2
-5,3
20,8

-2,4
5,2
2,8

-4,1
9,3
5,2

Lyhytaikaisten lainojen nostot ja takaisinmaksut
Pitkäaikaisten lainojen nostot ja takaisinmaksut
Rahoitusleasingvelkojen takaisinmaksut
Maksetut osingot
Rahoituksen rahavirta
Rahavarojen muutos
Rahavarat kauden alussa
Rahavarat kauden lopussa
Investoinnit muihin sijoituksiin ja muiden sijoitusten luovutustulot liittyvät lyhytaikaisten
korkorahastosijoitusten kassavirtoihin.
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LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN
MUUTOKSISTA
A = Oma pääoma 1.1.
B = Laatimisperiaatteen muutos (IAS 19)
C = Oikaistu oma pääoma 1.1.
D = Osingonjako
E = Transaktiot määräysvallattomien omistajien kanssa
F = Muu muutos
G = Kauden laaja tulos
H = oma pääoma 31.12. (vertailuvuosi oikaistu)
1-12/2013
milj. euroa

A

B

12,6
23,4
-0,2
7,2
-1,8
1,1
96,0

1-12/2012
milj. euroa

A
12,6
23,4
-0,4
7,2
-1,8
0,4
95,0
136,5
2,7
139,2
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D

E

F

G

H

-5,6

0,0

0,5

12,6
23,4
0,0 -0,2
7,2
-1,8
-1,4 -0,3
9,8 100,7

138,4
2,8
141,2

-5,6

0,0

-5,6

0,0

0,5
-0,1
0,4

8,4 141,7
-0,8
1,9
7,6 143,6

B

C

D

E

F

-0,2

12,6
23,4
-0,4
7,2
-1,8
0,4
94,8

Osakepääoma
Ylikurssirahasto
Arvonmuutosrahasto
Muut rahastot
Omat osakkeet
Muuntoerot
Kertyneet voittovarat
Emoyhtiön osakkeenomistajille
kuuluva oma pääoma yhteensä
Määräysvallattomien omistajien osuus
Oma pääoma yhteensä

Osakepääoma
Ylikurssirahasto
Arvonmuutosrahasto
Muut rahastot
Omat osakkeet
Muuntoerot
Kertyneet voittovarat
Emoyhtiön osakkeenomistajille
kuuluva oma pääoma yhteensä
Määräysvallattomien omistajien osuus
Oma pääoma yhteensä

C

-0,2 136,3
2,7
-0,2 139,0

G

0,3

H
12,6
23,4
-0,2
7,2
-1,8
1,1
96,0

-5,3

0,0

-0,1

0,7
6,6

-5,3

0,0

-5,3

0,0

-0,1
0,0
-0,1

7,5 138,4
0,1
2,8
7,6 141,2

LAADINTAPERIAATTEET
Tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) –standardin mukaan noudattaen
vuositilinpäätöksessä 2012 kerrottuja laatimisperiaatteita.
Muutos IAS 19 'Työsuhde-etuudet' standardissa poistaa putkimenetelmän käytön ja eläkejärjestelyihin
liittyvät vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot kirjataan välittömästi muuhun laajaan tuloslaskelmaan.
Nettokorko on korvannut korkomenot ja järjestelyyn kuuluvien varojen odotetun tuoton. Tilikauden
työsuoritukseen perustuvat menot esitetään henkilöstökuluissa ja nettokorko rahoituskuluissa.
Aikaisemmin etuuspohjaiset eläkevelvoitteiden kulut ovat kokonaisuudessaan esitetty
henkilöstökuluissa. Laadintaperiaatteen muutos on toteutettu takautuvasti avaavasta vertailuvuoden
taseesta 2012 alkaen, mikä kasvatti konsernin raportoimaa eläkevelkaa 0,3 miljoonaa euroa,
laskennallista verosaamista 0,1 miljoonaa euroa ja vähensi kertyneitä voittovaroja 0,2 miljoonaa
euroa.
Muutos IAS 1 'Tilinpäätöksen esittäminen' standardissa vaikutti muun laajan tuloslaskelman
esittämistapaan.

SEGMENTTI-INFORMAATIO
A = Ruokaliiketoiminta
B = Vilja- ja öljykasviliiketoiminta
C = Muut toiminnot
D = Yhteensä
Toimintasegmentit 1-12/2013
milj. euroa
A

B

178,5
-0,2
178,3

209,0
0,0
209,0

0,6
2,0

5,1

Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen
Yritysostot ja muut osakeinvestoinnit

2,0

Poistot
Arvonalentumiset
Keskimääräinen henkilömäärä

Segmentin myynti yhteensä
Segmenttien välinen myynti
Liikevaihto
Liiketulokseen sisältyvä osuus
osakkuusyhtiöiden tuloksesta
Liiketulos
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C

D
387,5
-0,2
387,3

5,6
2,3

6,2
9,4

0,8

0,2
0,0

3,0
0,0

6,0
2,0

0,8

0,3

7,1
2,0

699

73

10

782

Toimintasegmentit 1-12/2012
milj. euroa
A

B

162,7
-0,2
162,5

215,8
0,0
215,7

-0,1
1,7

6,5

Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen
Yritysostot ja muut osakeinvestoinnit

3,4

Poistot
Arvonalentumiset
Keskimääräinen henkilömäärä

Segmentin myynti yhteensä
Segmenttien välinen myynti
Liikevaihto
Liiketulokseen sisältyvä osuus
osakkuusyhtiöiden tuloksesta
Liiketulos

C

D
378,5
-0,3
378,2

3,8
0,3

3,7
8,5

0,5

0,0
9,7

3,9

5,8
0,3

0,9

0,3

7,0
0,3

641

70

10

721

KONSERNIN TUNNUSLUVUT
31.12.2013

31.12.2012

Oma pääoma/osake, euroa

22,90

22,37

Omavaraisuusaste, %
Nettovelkaantumisaste, %

70,3
8,4

60,6
22,0

Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, milj. euroa
Yritysostot ja muut osakeinvestoinnit, milj. euroa

3,0
0,0

3,9
9,7

Henkilöstö keskimäärin

782

721

6188

6188

Osakkeita keskimäärin, 1 000 kpl
Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty vuositilinpäätöksessä 2012.
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KONSERNIN VAKUUDET, VASTUUSITOUMUKSET, EHDOLLISET
VARAT JA MUUT SITOUMUKSET
milj. euroa
31.12.2013

31.12.2012

Omien velkojen vakuudeksi annetut
Kiinteistö- ja yrityskiinnitykset
Takaukset ja muut vakuudet

2,4
9,5

2,7
10,9

Ei purettavissa olevat muut
vuokrasopimukset, vähimmäisvuokravastuu
Kiinteistövuokrat
Muut vuokrat

6,8
1,0

7,5
1,4

Koronvaihtosopimukset

4,2

5,4

Valuuttatermiinisopimukset
Hyödykejohdannaiset

5,7
1,7

9,3
9,3

0,7

0,7

JOHDANNAISSOPIMUKSET
Johdannaissopimusten nimellisarvot

EHDOLLISET VARAT
Yhteisellä arvo-osuustilillä olleiden osakkeiden
myynnistä kertyneet varat, käypä arvo
MUUT SITOUMUKSET
Apetit Kala Oy:n ja Taimen Oy:n omistusjärjestelyn osakassopimuksiin pohjautuen tiettyjen ehtojen
täyttyessä sopimuksen osapuolilla on oikeus ristiinomistuksen purkamiseen käypään hintaan.
Omistuksen mahdolliseen purkamiseen liittyvä vastuu 2,6 (4,7) miljoonaa euroa on IAS 32:n
perusteella kirjattu muihin pitkäaikaisiin velkoihin. Samassa yhteydessä syntyvää saatavaa ei IFRS:n
säännösten nojalla ole mahdollista kirjata.
RIITA-ASIAT
Apetit päätti lokakuussa 2011 viedä Apetitin ja Nordic Sugarin välisen erimielisyyden
osakassopimusrikkomuksista välimiesoikeuden ratkaistavaksi. Apetitin näkemyksen mukaan Nordic
Sugar on syyllistynyt yhteensä kolmeen eri sopimusrikkomukseen. Osakassopimuksen ehtojen
mukaisesti yksittäisen todetun rikkomuksen seurauksena on sopimussakko, jonka suuruus on noin 8,9
miljoonaa euroa rikkomukselta eli enimmillään lähes 27 miljoonaa euroa.
Nordic Sugar on esittänyt, että Apetit olisi syyllistynyt osakassopimusrikkomukseen Sucros Oy:n
toimitusjohtajan erottamisen yhteydessä ja pyytää välimiesoikeutta vahvistamaan osakassopimuksen
rikkomisen ja määräämään Apetitin maksettavaksi 4,5 miljoonan euron sopimussakon. Apetitin
mukaan Sucros Oy:n toimitusjohtajan erottamisessa on noudatettu osakassopimusta, joten
korvausvaatimus on perusteeton. Sopimusrikkomuksiin liittyviä korvausvaatimuksia ei ole tuloutettu tai
kirjattu kuluksi. Välimiesoikeuden ja siihen liittyvien ulkopuolisten neuvonantajien kulut kirjataan
suoriteperusteisesti kuluksi.
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Caternet Finland Oy on marraskuun alussa 2012 vastaanottanut Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselta päätöksen Caternetin Kivikon laitokselle vuosina 2008-2009 myönnettyjen
investointiavustusten osittaisesta takaisinperinnästä johtuen yhtiön osakekannan
omistajanvaihdoksesta 27.3.2012. Caternet Finland Oy piti takaisinperintää aiheettomana ja päätti
hakea muutosta takaisinperintäpäätökseen. Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta on hylännyt yhtiön
valituksen ja pitänyt Uudenmaan ELY-keskuksen perintäpäätöksen voimassa.
Yhtiö on tehnyt jatkovalituksen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Tukien takaisinperintää ei toteuteta
ennen kuin korkein hallinto-oikeus on käsitellyt asian ja antanut päätöksensä. Mikäli
takaisinperintäpäätöstä ei kumota, sen kuluvaikutuksen arvioidaan olevan 1,3 miljoonaa euroa.
LISÄKAUPPAHINTA
Caternet Finland Oy:n ostoehdoissa sovittiin muuttuvasta, vuosien 2012 – 2013 liikevoittoon sidotusta,
0-6 miljoonan euron lisäkauppahinnasta. Alkuperäistä lisäkauppahinta-arviota, joka oli suuruudeltaan
3,7 miljoonaa euroa, pienennettiin vertailuvuonna 1,2 miljoonaa euroa vuoden 2012 liiketulokseen
sidotun osuuden osalta. Kuluvana vuonna liiketulokseen 2013 sidottu lisäkauppahinnan osuus 2,6
miljoonaa euroa on tuloutettu Ruokaliiketoiminta-segmentin liiketulokseen liiketoiminnan muihin
tuottoihin.
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AINEELLISEN KÄYTTÖOMAISUUDEN MUUTOKSET
milj. euroa
31.12.2013 31.12.2012
Kirjanpitoarvo kauden alussa
Lisäykset
Lisäykset yrityshankintojen kautta
Vähennykset
Poistot ja arvonalentumiset
Muut muutokset
Kirjanpitoarvo kauden lopussa

49,8
2,3
-0,6
-5,4
-0,3
45,8

37,5
3,5
14,2
0,0
-5,5
0,2
49,8

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT
milj. euroa

Myynnit osakkuusyhtiöille
Myynnit yhteisyrityksille
Ostot osakkuusyhtiöiltä
Ostot yhteisyrityksiltä

1-12/
2013

1-12/
2012

1,2

1,7
8,6
13,1
0,0

10,1

31.12.2013 31.12.2012
Myyntisaamiset ja muut saamiset osakkuusyhtiöiltä
Myyntisaamiset ja muut saamiset yhteisyrityksiltä
Ostovelat ja muut velat osakkuusyhtiöille
Ostovelat ja muut velat yhteisyrityksille

Espoo, 25. helmikuuta 2014
APETIT OYJ
Hallitus
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0,8
0,8

0,7
0,7
0,5
0,0

