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FODELIA OYJ -KONSERNIN PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2021 (tilintarkastamaton) 

KONSERNIN LIIKEVAIHTO KASVOI TAMMI-KESÄKUUSSA 53 PROSENTTIA  

PUOLIVUOSIKATSAUKSEN PÄÄKOHDAT 

Tämä puolivuosikatsaus on tilintarkastamaton. Ellei toisin mainita, sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vastaavaan 

ajanjaksoon vuonna 2020 ja ovat samaa yksikköä. 

Tammi-kesäkuun 2021 yhteenveto  

• Katsauskauden liikevaihto kasvoi 52,8 % ja oli 16 136 tuhatta euroa (1–6/2020: 10 560 tuhatta euroa). 

Hankitut liiketoiminnot Perniön Liha ja Pita Factory toivat kasvusta 53,7 %, orgaaninen kasvu ilman 

yrityshankintojen vaikutusta oli 20,3 %. 

• Katsauskauden käyttökate oli 782 tuhatta euroa (723) ja 4,9 % liikevaihdosta (6,8) 

• Katsauskauden liikevoitto oli 81 tuhatta euroa (283) ja 0,5 % liikevaihdosta (2,7) 

• Katsauskauden tuloskehitykseen vaikuttivat koronapandemian jatkuminen, kasvupanostukset sekä kasvun 

tuomat lisäkustannukset tuotannossa ja logistiikassa ja kohonneet raaka-aine- ja materiaalikustannukset  

• Konserni investoi katsauskaudella 2 634 tuhatta euroa (1 183). Feelian tehtaan laajennus valmistui, ja Real 

Snacksin pakkausautomaatiolaitteet otettiin käyttöön. 

 

Huhti-kesäkuun 2021 yhteenveto  

• Katsauskauden liikevaihto kasvoi 66,6 % ja oli 8 617 tuhatta euroa (5 174) 

• Katsauskauden käyttökate oli 432 tuhatta euroa (471) ja 5,0 % liikevaihdosta (9,1)  

• Katsauskauden liikevoitto oli 121 tuhatta euroa (251) ja 1,4 % liikevaihdosta (4,9) 

 

Ohjeistus vuodelle 2021 

Yhtiön johto säilyttää aikaisemmin julkaistun ohjeistuksen ennallaan ja arvioi konsernin vuoden 2021 liikevaihdon 

olevan noin 30–35 miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaalin olevan noin 5–8 %. Johto arvioi, että tilikauden tulos ei 

muodostu tasaisesti eri kvartaalien välillä vaan loppuvuoden kannattavuus on alkuvuotta paremmalla tasolla.  

Avainluvut 

Konserni 4–6/21 4–6/20 Muutos-% 1–6/21 1–6/20 Muutos-% 1–12/20 

Liikevaihto, tuhatta euroa 8 617 5 174 66,6 16 136 10 560 52,8 22 963 
Käyttökate, tuhatta euroa 432 471 -8,2 782 723 8,2 1 695 
    % liikevaihdosta 5,0 9,1  4,9 6,8  7,4 
Liikevoitto, tuhatta euroa 121 251 -51,9 81 283 -71,4 839 
    % liikevaihdosta 1,4 4,9  0,5 2,7  3,7 
Katsauskauden tulos, tuhatta euroa 51 223 -77,1 -48 185 -125,9 623 
    % liikevaihdosta 0,6 4,3  -0,3 1,7  2,7 
Osakekohtainen tulos, euroa 0,01 0,03  -0,01 0,03  0,09 
Omavaraisuusaste % 35,8 46,1  35,8 46,1  42,1 
Nettovelkaantumisaste % 110,6 28,7  110,6 28,7 
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KATSAUS LIIKETOIMINTAAN  

Toimitusjohtaja Mikko Tahkola: 

”Fodelia-konsernissa on käynnissä vahva kasvuvaihe. Liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 53 prosenttia ja huhti-

kesäkuussa 67 prosenttia. Kasvusta hieman yli puolet tuli Perniön Lihan ja Pita Factoryn yrityshankintojen kautta. 

Myös orgaaninen kasvu on ollut vahvaa, vaikka konsernille tärkeän Foodservice-markkinan kehitys ei kasvua 

tukenutkaan. Päivittäistavarakauppa ry:n tilaston mukaan Foodservice-markkina kasvoi tammi-kesäkuussa 0,8 

prosenttia, mutta on edelleen noin 20 prosenttia koronapandemiaa edeltävää aikaa alemmalla tasolla.  

Konsernin kasvussa merkittävänä tekijänä on kuluttajille suunnattu Feelia Ruokakauppa, jonka liikevaihto kasvoi 

ensimmäisellä vuosipuoliskolla 149 prosenttia. Liiketoimintaa on viety määrätietoisesti eteenpäin omana 

yksikkönään FodNet Oy:nä, ja näkyvyyteen ja tunnettavuuteen on panostettu voimakkaasti. Snacks-liiketoiminta on 

jatkanut tasaista noin 10 prosentin kasvua. Feelian Foodservice-liikevaihto jäi vielä alkuvuonna tavoitteista 

koronapandemian vuoksi, mutta Feelian tulevaisuuden näkymät ovat säilyneet vahvoina. Olemme voittaneet uusia 

merkittäviä asiakkuuksia erityisesti hoivasektorissa. Näiden tuoma kasvu ja Foodservice-markkinan piristyminen, kun 

koronapandemia viimein rokotusten edistyessä helpottuu, avaavat hienot liiketoimintanäkymät loppuvuodelle sekä 

erityisesti vuodelle 2022. Uusien yksiköiden Perniön Lihan ja Pita Factoryn integrointi osaksi Fodelia-konsernia on 

edennyt hyvin, ja olemme käynnistäneet lukuisia konsernille synergiaetuja tuovia yhteistyöhankkeita muun muassa 

tuotevalikoimien ja myyntikanavien osalta.  

Kasvu on edellyttänyt panostuksia ja investointeja sekä tuonut tilapäistä tehottomuutta tuotantotoimintaan. 

Olemme halunneet hyödyntää liiketoimintamahdollisuudet, vaikka se on väliaikaisesti heikentänyt konsernin 

kannattavuutta. Konsernissa viedään eteenpäin investointiohjelmaa, jossa kapasiteetin noston lisäksi panostetaan 

tuotantotoimintojen automatisointiin. Konsernin kustannustehokkuuden arvioidaan nousevan loppuvuoden aikana, 

kun robotiikkainvestoinnit saadaan täysimääräisesti käyttöön. Investoinnit nostavat konsernin poistoja, mutta 

investointien takaisinmaksuaika on lyhyt syntyvän kustannushyödyn kautta.  

Vuoden 2021 ennusteen säilytämme ennallaan. Liikevaihdon kasvun arvioidaan jatkuvan vahvana myös 

loppuvuonna. Kasvun lisäksi erityisessä painopisteessä ovat kannattavuutta parantavat toimenpiteet. ” 

LIIKETOIMINNAN KEHITYS KATSAUSKAUDELLA 

Liikevaihdon kehitys 

Konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 16 136 tuhatta euroa (10 560). Kasvua vertailukaudesta oli noin 53 % eli 

5 576 tuhatta euroa, josta uusien liiketoimintojen osuus oli 3 434 tuhatta euroa. Orgaaninen kasvu vertailukaudesta 

oli noin 20 %.  Liikevaihto kasvoi kaikissa yksiköissä. Feelia Ruokakaupan (1.5.2021 alkaen FodNet Oy) liikevaihto 

kasvoi 148,6 %. Real Snacksin liikevaihto kasvoi 11,5 %, mutta sen omien brändin myynti kasvoi 31,4 %. Feelian 

Foodservice-liiketoiminta kasvoi 3,9 % koronapandemian vaikuttaessa negatiivisesti liiketoimintaan.  

Huhti-kesäkuussa konsernin liikevaihto kasvoi vertailukaudesta noin 67 % ja oli 8 617 tuhatta euroa (5 174). 

Orgaaninen kasvu ilman yrityskauppojen vaikutusta oli 30,8 %. 

Oman pääoman tuotto % 2,2 13,7  -1,0 5,7  7,1 
Sijoitetun pääoman tuotto % 2,3 8,9  0,8 5,0  5,0 
Taseen loppusumma, tuhatta euroa 25 568 14 135 82,7 25 568 14 135 82,7 20 886 
Henkilöstön lukumäärä keskimäärin 136 91 49,5 131 79 65,8 89 
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Liikevaihto yksiköittäin/ 
liiketoiminta-alueittain 

4–6/21 4–6/20 Muutos-% 1–6/21 1–6/20 Muutos-% 1–12/20 

Real Snacks Oy 2 001 1 815 10,2 3 892 3 492 11,5 7 343 

Feelia Oy + Beofood Oy 
(30.9.2020 asti) + FodNet 
Oy* 

4 806 3 560 35,0 8 891 7 369 20,7 15 710 

Perniön Liha Oy ja Pita 
Factory Oy ** 

1 865   3 434   328 

Muut yksiköt ja 
eliminoinnit 

-55 -201 -231,2 -81 -301 -129,6 -418 

Fodelia-konsernin 
liikevaihto yhteensä  

8 617 5 174 66,6 16 136 10 560 52,8 22 963 

*Beofood yhdistyi Feeliaan 30.9.2020. Feeliasta osittaisjakautumisen kautta 1.5.2021 syntynyt FodNet Oy raportoidaan samassa 

segmentissä Feelian kanssa  

** Perniön Liha Oy on yhdistelty Fodelia-konsernin tulokseen 15.12.2020 alkaen ja Pita Factory Oy 1.1.2021 alkaen. Yhtiöt 

raportoidaan yhdessä. 

Liikevoiton kehitys 

Konsernin liikevoitto oli tammi-kesäkuussa 81 tuhatta euroa (283) ja huhti-kesäkuussa 121 tuhatta euroa (251). 

Koronapandemia vaikutti edelleen negatiivisesti konsernin kannattavuuden kannalta tärkeään Foodservice-

liiketoimintaan. Liikevoittoa laski kasvun tuomat lisäkustannukset tuotannossa ja logistiikassa, kohonneet raaka-

aine- ja materiaalikustannukset sekä kasvupanostukset. Konsernin liikevoittoa heikensivät myös investointien ja 

yrityshankintojen myötä kohonneet poistokustannukset, ja vertailtavuuteen vaikuttivat edellisvuoden tulokseen 

sisältyvät korona-avustukset.  

Liikevoitto yksiköittäin/ 
liiketoiminta-alueittain 

4–6/21 4–6/20 Muutos-% 1–6/21 1–6/20 Muutos-%        1–12/20 

Real Snacks Oy 91 125 -26,8 164 139 18,1 212 

Feelia Oy + Beofood Oy 
(30.9.2020 asti) + FodNet 
Oy* 

240 244 -1,6 474 426 11,3 1 162 

Perniön Liha Oy ja Pita 
Factory Oy** 

76   44   39 

Muut yksiköt  -255 -87 -194,0 -442 -220 -101,1 -451 

Liiketoimintojen tulos 
(EBITA) 

152 282 -46,2 241 345 -30,3 963 

Konserniliikearvopoistot  -31 -31 -1,0 -160 -62 -156,2 -124 

Fodelia-konsernin 
liikevoitto yhteensä  

121 251 -51,9 81 283 -71,4 839 

*Beofood yhdistyi Feeliaan 30.9.2020. Feeliasta osittaisjakautumisen kautta 1.5.2021 syntynyt FodNet Oy raportoidaan samassa 

segmentissä Feelian kanssa 

** Perniön Liha Oy on yhdistelty Fodelia-konsernin tulokseen 15.12.2020 alkaen ja Pita Factory Oy 1.1.2021 alkaen. Yhtiöt 

raportoidaan yhdessä. 

LIIKETOIMINTA-ALUEIDEN MERKITTÄVIMMÄT TAPAHTUMAT 

Real Snacksin liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 11,5 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan 

verrattuna. Yhtiön omien brändien myynti kasvoi alkuvuonna 31 prosenttia. Yhtiössä onkin tavoitteena markkinointi- 

ja myyntipanostusten kautta nostaa omien brändituotteiden osuutta ja siten siirtää myynnin painopistettä 

parempikatteisiin tuotteisiin. Real Snacksilla toteutettiin vuoden ensimmäisellä puoliskolla pakkausautomaatio-
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investointi, mikä aiheutti käyttöönoton yhteydessä tilapäistä tehottomuutta yhtiön toimintaan, mutta tuo jatkossa 

säästöjä henkilöstökustannuksiin sekä mahdollistaa kasvua.  

Feelian tammi-kesäkuu oli kahtiajakoinen. Myynnissä saatiin paljon onnistumisia. Yhtiö voitti alkuvuonna useita 

merkittäviä hoivasektorin kilpailutuksia, jotka tuovat liikevaihtoa ja avaavat uusia liiketoimintamahdollisuuksia 

erityisesti loppuvuonna ja ensi vuoden aikana. Alkuvuotta rasitti edelleen koronapandemian vaikutus Foodservice-

markkinaan rajoitusten sekä kuluttajakäyttäytymisen vuoksi. Lisäksi yhtiölle merkittäviä kesätapahtumia jäi 

rajoitusten vuoksi pois. Yhtiön liikevaihto on koronapandemian aikana kasvanut, mutta kannattavuus on jäänyt 

aikaisempaa heikommalle tasolle. Tähän on vaikuttanut myynnin painottuminen matalakatteisiin tuotteisiin ja 

asiakkuuksiin sekä kohonneet kustannukset. Liikevaihdon kasvu on ollut voimakasta erityisesti pienemmissä 

pakkauksissa, mikä on nostanut tuotannon henkilöstökustannuksia ennen laajennuksen tuoman lisäkapasiteetin 

käyttöönottoa.  

Feelian Pyhännän tuotantolaitoksen laajennusosa otettiin käyttöön toisella kvartaalilla. Tehtaan ylösajo jatkuu vielä 

kolmannella kvartaalilla kone- ja laitetoimitusten osalta, joiden myötä tehtaan toimintaa pystytään automatisoimaan 

entisestään. Laajennuksen valmistuminen on jo tuonut kaivattua lisäkapasiteettia, ja syksyllä toteutettavat 

robotiikkainvestoinnit tuovat kustannustehokkuutta tuotantotoimintaan.   

Feelian verkkokauppaliiketoiminnan yhtiöittäminen on saatu päätökseen, ja FodNet Oy aloitti toimintansa omana 

yhtiönään 1.5.2021 alkaen. FodNet hakee edelleen voimakasta kasvua ja panostaa markkinointitoimenpiteisiin sekä 

tunnettuuden lisäämiseen. Tuotevalikoimaa on ensimmäisellä vuosipuoliskolla laajennettu konsernin muiden 

yhtiöiden tuotteisiin. Alkuvuonna kuluttajille suunnatun verkkokaupan liikevaihto kasvoi 1 318 tuhatta euroa ja 149 

prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, ja kesäkuussa saavutettiin jo yli puolen miljoonan 

euron liikevaihto. Varastotoimintojen vuoden alussa toteutettu ulkoistaminen on aiheuttanut käynnistymiseen 

liittyviä kustannuksia, mutta uuden toimintamallin myötä toimintaa voidaan skaalata vastaamaan liiketoiminnan 

kasvunäkymiä. 

Vuodenvaihteessa konserniin liittyneiden Perniön Lihan ja Pita Factoryn liiketoiminta on alkuvuonna kehittynyt 

melko hyvin, vaikka koronarajoitukset ovat vaikuttaneet erityisesti Pita Factoryn liiketoimintaan. Yhtiöiden 

integraatio osaksi Fodelia-konsernia on edennyt suunnitelmien mukaan. Tuotevalikoimia ja myyntikanavia koskevat 

yhteistyöhankkeet on käynnistetty, ja näiden myötä on löydettävissä merkittäviä konsernin synergiaetuja ja uusia 

kasvumahdollisuuksia.  

Yhteisyrityksemme Fodbarin ensimmäiset kohteet ovat käynnistyneet, ja niiden uskotaan avaavan uusia 

mahdollisuuksia tulevissa kilpailutuksissa.  

YHTIÖN TASE, RAHOITUS JA INVESTOINNIT 

Konsernin taseen loppusumma 30.6.2021 oli 25 568 tuhatta euroa (14 135). Konsernin omavaraisuusaste 30.6.2021 

oli 35,8 % (46,1) ja nettovelkaantumisaste 110,6 % (28,7). Konsernin likvidit rahavarat kauden päättyessä olivat 1 712 

tuhatta euroa (3 017). Korollisten velkojen määrä oli 11 845 tuhatta euroa (4 885). Korolliset nettovelat olivat 10 133 

tuhatta euroa (1 868). Konsernin nettovelkaantumisasteen muutokseen ja korollisten nettovelkojen kasvuun 

vaikuttavat konsernin vuosina 2020–2021 toteuttamat investoinnit ja yrityshankinnat. 

Konsernin nettoinvestoinnit tammi-kesäkuussa olivat 2 634 tuhatta euroa (1 183). Investointeihin sisältyy Feelia Oy:n 

saama investointituki 1 022 tuhatta euroa. Investoinnit liittyvät Feelia Oy:n tehtaan laajennusprojektiin, Real Snacks 

Oy:n kiinteistön hankintaan ja Real Snacks Oy:n pakkausautomaatiohankintaan sekä tuotantotoiminnan 

nykyaikaistamiseen sekä liiketoiminnan muuhun kehittämiseen konsernin eri yhtiöissä.  
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YHTIÖN HENKILÖSTÖ, JOHTO JA HALLINTO 

Konsernin henkilömäärät 

Henkilömäärä keskimäärin (FTE) 1–6/21 1–6/20 Muutos-% 1–12/20 

Real Snacks Oy 20 24 -16,7 28 

Feelia Oy + Beofood Oy (30.9.2020 
asti) + FodNet Oy 

77 53 45,3 58 

Perniön Liha Oy ja Pita Factory Oy 29    

Muut yksiköt 5 2 150,0 3 

Yhteensä 131 79 65,8 89 

Henkilömäärä kasvoi vertailukaudesta 52 henkilöä. Henkilömäärän noususta 29 henkilöä tuli Perniön Lihan ja Pita 

Factoryn yrityshankinnan kautta.   

Hallitus, johtoryhmä ja tilintarkastajat 

Fodelian hallituksen muodostavat Mikko Paso (hallituksen puheenjohtaja), Helene Auramo, Markku Lampela, Marc 

Moberg ja Eero Raappana. 

Fodelian johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja Mikko Tahkola, talousjohtaja Kati Kokkonen sekä Real Snacks Oy:n 

toimitusjohtaja Arja Kastarinen, Feelia Oy:n toimitusjohtaja Jukka Ojala, Perniön Liha Oy:n toimitusjohtaja Rami 

Himanto sekä FodNet Oy:n toimitusjohtaja Sanna Kittelä. 

Fodelia-konsernin tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena 

tilintarkastajana KHT Sami Posti.  

MUUTOKSET KONSERNIRAKENTEESSA 

Fodelia-konserni muodostui 9.8.2019 toteutetun osakevaihdon seurauksena.  

Fodelia Oyj hankki tammikuussa 2021 TJ Jockis Oy:n sekä sen 100-prosenttisesti omistaman tytäryhtiön Pita Factory 
Oy:n. Yhtiöt on liitetty Fodelia-konsernin raportointiin 1.1.2021 alkaen. 
 
Feelian verkkokauppaliiketoiminta yhtiöitettiin 1.5.2021 alkaen omaksi yhtiökseen FodNet Oy:ksi Feelian 
osittaisjakautumisen kautta.  
  
OSAKKEET, OSAKKEENOMISTAJAT JA OSAKEPALKKIO-OHJELMAT 

Liikkeelle lasketut osakkeet ja osakepääoma 

Yhtiön osakemäärä oli katsauskauden lopussa 7 417 309 osaketta (7 051 780) ja katsauskaudella keskimäärin 7 382 

969 osaketta (7 051 780).  

Fodelia Oyj tiedotti 15.12.2020 Perniön Liha Oy:n hankinnasta ja siihen liittyvän suunnatun osakeannin 

toteuttamisesta. Suunnatussa osakeannissa merkityt 234 799 uutta osaketta rekisteröitiin kaupparekisteriin 

13.1.2021. 

Fodelia Oyj tiedotti 16.12.2020TJ Jockis Oy:n ja sen tytäryhtiö Pita Factory Oy:n hankinnasta ja kaupan 

täytäntöönpanon edellyttämästä suunnatusta osakeanninta. Suunnatussa osakeannissa merkityt 130 730 uutta 

osaketta rekisteröitiin kaupparekisteriin 29.1.2021.   
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Fodelia Oyj hankki 1.4.2021 6 316 omaa osaketta. Osakkeiden hankintahinta oli yhteensä 47 622,64 euroa. Hankitut 

osakkeet olivat yhtiön omistuksessa katsauskauden lopussa. 

Yhtiön ulkona olevien osakkeiden määrä oli katsauskauden lopussa 7 410 993 (7 051 780) ja keskimäärin 7 379 776 

osaketta (7 051 780). 

Katsauskauden päättyessä yhtiöllä oli 3 140 osakkeenomistajaa (2 610).  

Yhtiön osakepääoma oli katsauskauden lopussa 80 tuhatta euroa (80).  

Kaupankäynti yhtiön osakkeella 

Yhtiön osake on listattuna Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä monenkeskisellä Nasdaq First North Growth Market 

Finland -markkinapaikalla. 

Fodelian osaketta vaihdettiin katsauskauden aikana yhteensä 898 285 osaketta (870 832) eli 12,1 % osakkeiden 

määrästä (12,3). Vaihdon arvo oli 7,0 miljoonaa euroa (6,4).  

Osakkeen päätöskurssi katsauskauden viimeisenä kaupankäyntipäivänä oli 7,54 euroa osaketta kohti (8,90). 

Katsauskauden alin kaupankäyntikurssi oli 7,06 euroa (5,40), ylin 8,57 euroa (11,18) ja kauden 

kaupankäyntivolyymilla painotettu keskikurssi 7,90 euroa osaketta kohti (7,38). Fodelia-konsernin markkina-arvo 

katsauskauden lopussa oli 55,9 miljoonaa euroa (62,8). 

Osakepalkkio-ohjelmat 

Fodelia-konsernissa on käynnissä Fodelia Oyj:n hallituksen 29.5.2020 päättämä pitkän aikavälin osakepohjaisen 

kannustejärjestelmän, joka koostuu kahdesta osa-alueesta: Fodelia-konsernin kaikille vakituisille työntekijöille 

suunnatusta osakesäästöohjelmasta (A) ja johtoryhmille suunnatusta tulostavoitteisiin perustuvasta ohjelmasta (B).  

Osakesäästöohjelman (A) tavoitteena on tarjota konsernin henkilöstölle mahdollisuus säästää osa säännöllisestä 

palkastaan yhtiön osakkeiden hankintaan. Osakesäästöohjelma koostuu neljästä kuuden kuukauden 

säästöohjelmasta, jolloin osallistujat voivat säästää valintansa mukaan 50–800 euroa kuukaudessa käytettäväksi 

Fodelia Oyj:n osakkeiden hankintaan. Jokainen osallistuja saa yhtiöltä maksutta kahden vuoden sitouttamisjakson 

jälkeen yhden lisäosakkeen kutakin hankittua osaketta kohti sekä rahaosuuden, jolla katetaan osallistujalle 

aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Ilmaisosakkeiden saannin ehtona on, että osallistuja on omistanut 

säästöohjelman kautta hankitut osakkeet sitouttamisjakson ajan ja on edelleen työsuhteessa yhtiöön osakkeiden 

saantihetkellä. Annettavien ilmaisosakkeiden määrä riippuu osallistujien määrästä ja heidän valitsemastaan 

säästösummasta sekä osakekurssin kehityksestä. Ohjelman ensimmäisellä säästökaudella 1.7.2020-31.12.2020 

säästöjen määrä oli 48 490 euroa ja toisella säästökaudella 1.1.2021-30.6.2021 71 178 euroa. Annettavien 

ilmaisosakkeiden määrä syksyllä 2022 olisi noin 35 000 osaketta, mikäli säästömäärät ja osakekurssitaso säilyvät 

katsauskauden tasolla. 

Tulostavoitteisiin pohjautuva osakeohjelma (B) on sidottu konsernin vuosien 2020–2022 liikevaihdon ja liikevoiton 

kumulatiiviseen kehitykseen ja tavoitetaso määräytyy konsernin pitkän aikavälin liikevaihto- ja liikevoittotavoitteiden 

kautta. Mikäli tulostavoitteisiin pohjautuvan osakepalkkio-ohjelman tavoitteisiin päästään, osallistujat saavat 

keväällä 2023 palkkioksi enintään 4–8 kuukauden palkkaa vastaavan määrän Fodelian osakkeita (netto) sekä 

rahaosuuden, jolla katetaan osallistujalle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Osakepalkkio-ohjelman (B) 

osakkeina annettavan palkkion enimmäismääräksi arvioidaan 500 tuhatta euroa, mikä vastaa katsauskauden 

keskikurssilla laskettuna 64 599 osaketta. Lopulliseen osakemäärään vaikuttaa tulostavoitteiden saavuttamisen 

lisäksi maksuhetken osakekurssi. 
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VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 

Fodelia Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 20.4.2021 Oulussa. Yhtiökokous järjestettiin osakkeenomistajien, 

yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveyden ja turvallisuuden takaamiseksi eduskunnan 15.9.2020 

hyväksymän lain 677/2020 (ns. väliaikainen laki) 2 §:n 2 momentin mukaisessa menettelyssä siten, että 

osakkeenomistajat ja osakkeenomistajien asiamiehet osallistuivat yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakkoon 

sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon. 

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 

31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta. 

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja pääoman palauttamisesta päättäminen 

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2020 jaetaan varoja pääoman palautuksena 

0,07 euroa osakkeelta. Esitetty varojenjako toteutettiin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 25.5.2021.   

Toimielinten valinnat ja palkkiot 

Yhtiökokous päätti esityksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi. Hallituksen 

kokouspalkkioksi vahvistettiin hallituksen puheenjohtajalle 1 500 euroa ja hallituksen jäsenelle 1 200 euroa per 

kokous. Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön periaatteiden mukaisesti.  

Hallituksen jäseniksi valittiin Helene Auramo, Markku Lampela, Marc Moberg, Mikko Paso ja Eero Raappana. 

Yhtiökokous valitsi yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka 

tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n päävastuullisena tilintarkastajanaan Sami Posti, KHT. 

Tilintarkastajille maksetaan palkkiota heidän esittämänsä kohtuullisen laskun mukaan. 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta 

Yhtiökokous päätti esityksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään enintään 500 000 osakkeen 

hankinnasta yhdessä tai useammassa erässä. 

Osakkeet hankitaan Nasdaq First North Growth Market Finland -kauppapaikan julkisessa kaupankäynnissä, ja 

osakkeista maksettava vastike on Fodelia Oyj:n osakkeen hankintahetken markkinahinta. Osakkeita voidaan hankkia 

myös julkisen kaupankäynnin ulkopuolella hintaan, joka enimmillään vastaa hankintahetken markkinahintaa 

julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen 

rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön kannustejärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin 

tarkoituksiin. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 6,7 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus 

päättää muista omien osakkeiden hankintaan liittyvistä seikoista. 

Valtuutus on voimassa vuoden 2022 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 31.5.2022 asti. 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista 

Yhtiökokous päätti esityksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään enintään 700 000 osakkeen 

suunnatusta osakeannista yhdessä tai useammassa erässä joko maksua vastaan tai maksutta. Annettavien 

osakkeiden enimmäismäärä on noin 9,4 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. 

Osakkeita voidaan käyttää vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa 

järjestelyissä tai antaa osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Hallitus päättää kaikista osakeannin osakkeisiin 

oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutuksen nojalla voidaan poiketa osakkeisiin oikeuttavien 

erityisten oikeuksien antamisessa osakkeenomistajien merkintäoikeudesta (suunnattu anti). Suunnattu anti voi olla 
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maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja yhtiön kaikkien osakkeenomistajien etu huomioiden erityisen 

painava taloudellinen syy. 

Valtuutus on voimassa vuoden 2022 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 31.5.2022 asti. 

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT 

Yhtiön toimintaan liittyy riskejä, jotka voivat vaikuttaa sen tulokseen tai taloudelliseen asemaan vaihtelevissa 

määrin.  

Konsernin merkittävimmät lähiajan riskit liittyvät koronaepidemian jatkumiseen ja uudelleen vahvistumiseen yhtiön 

markkina-alueella. Muut riskit liittyvät raaka-aineiden toimitusvarmuuteen, raaka-aineiden hintamuutosten 

hallintaan, muutoksiin asiakkuuksissa ja kuluttajien ostovoimassa sekä kulutuskäyttäytymisessä. 

YHTIÖN STRATEGIA JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 

Yhtiön johto on päivittänyt Fodelia-konsernin strategiaa. Fodelia toimii suomalaisten elintarvikeyhtiöiden 

holdingyhtiönä.  Tehtävämme (missio) on kasvattaa suomalaisista elintarvikealan yrityksistä menestystarinoita ja 

tavoitteemme (visio) on olla halutuin ja menestyvin elintarvikealan uudistaja.  

Fodelian strategiana on omistaa elintarvikealan elinvoimaisia yhtiöitä ja kehittää niitä pitkäjänteisesti. Fodelia 

erottautuu uusilla, innovatiivisilla ja vastuullisilla tuotteilla ja konsepteilla. Strategiaamme kuuluu konserniyhtiöiden 

välinen yhteistyö sekä synergioiden hyödyntäminen. Fodelia tukee tytäryhtiöidensä liiketoiminnan kasvua ja 

kehittymistä tuomalla investointimahdollisuuksia, osaamista sekä parhaita käytäntöjä konserniyhtiöiden käyttöön. 

Tämän lisäksi Fodelian tavoitteena on hallita tytäryhtiöportfoliotaan tunnistamalla uusia kasvunmahdollisuuksia, 

sekä tarvittaessa myös luopumalla omistetuista yhtiöistä. 

Yhtiön keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat: 

• Keskimäärin noin 25 % vuotuinen liikevaihdon kasvu 

• Liikevoittomarginaali keskimäärin yli 10 % 

• Liikevaihtotavoite vuodelle 2024 yli 60 miljoonaa euroa 

Yhtiö pyrkii jakamaan vähintään 35 % tuloksestaan osinkoina omistajilleen. 

Esitetyt tavoitteet eivät ole ennusteita yhtiön tulevasta kehityksestä. 

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 

Yhtiön johto säilyttää ohjeistuksen ennallaan ja arvioi konsernin vuoden 2021 liikevaihdon olevan noin 30–35 

miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaalin olevan noin 5–8 %. Johto arvioi, että tilikauden tulos ei muodostu tasaisesti 

eri kvartaalien välillä vaan loppuvuoden kannattavuus on alkuvuotta paremmalla tasolla.  

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT 

Ei merkittäviä katsauskauden jälkeisiä tapahtumia. 

 

 
  



 
 
 

 

  
 
 

 
 
 
 

9 

Fodelia Oyj    /  Tuotetie 1, 92930 PYHÄNTÄ    /   www.fodelia.fi 
 

 
 
PUOLIVUOSIKATSAUKSEN LAATIMISPERIAATTEET 
 
Puolivuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia, ja ne on laadittu Suomen lainsäädännön (FAS) mukaisesti. 
Puolivuosikatsauksen luvut esitetään tuhansina euroina, ja ne on pyöristetty tarkoista luvuista. 
 

Konsernin tuloslaskelma  
 
1 000 euroa 

Fodelia Oyj               
4-6/2021 

Fodelia Oyj               
4-6/2020 

Fodelia Oyj               
1-6/2021 

Fodelia Oyj               
1-6/2020 

Fodelia Oyj               
1-12/2020  

             

Liikevaihto 8 617 5 174 16 136 10 560 22 963  

Varaston muutos 17 52 40 133 78  

Liiketoiminnan muut tuotot 31 158 79 164 301  

Materiaalit ja palvelut -4 600 -2 642 -8 591 -5 517 -11 778  

Henkilöstökulut -1 570 -921 -2 971 -1 843 -3 850  

Liiketoiminnan muut kulut -2 062 -1 351 -3 912 -2 775 -6 018  

Käyttökate 432 471 782 723 1 695  

Poistot ja arvonalentumiset -311 -219 -701 -440 -857  

Liikevoitto 121 251 81 283 839  

Rahoitustuotot ja -kulut -77 -61 -79 -98 -186  

Voitto ennen veroja 44 190 2 185 653  

Tuloverot ja laskennalliset verot 8 33 -50   -30  

Katsauskauden voitto 51 223 -48 185 623  
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Konsernin tase 

1 000 euroa 
Fodelia Oyj 

30.6.2021 
Fodelia Oyj 

30.6.2020 
Fodelia Oyj 
31.12.2020  

Pysyvät vastaavat        

         

  Kehittämismenot 2 6 4  

  Aineettomat oikeudet 44 45 45  

  Liikearvo 100      

  Konserniliikearvo 4 839 1 151 3 567  

  Muut aineettomat hyödykkeet ja ennakkomaksut 563 415 470  

Aineettomat hyödykkeet yhteensä 5 548 1 617 4 087  

         

  Maa- ja vesialueet 588 78 113  

  Rakennukset ja rakennelmat  2 015 1 795 2 134  

  Koneet ja kalusto 4 030 2 820 3 338  

  Muut aineelliset hyödykkeet ja ennakkomaksut 5 279 861 4 242  

Aineelliset hyödykkeet yhteensä 11 912 5 554 9 827  

         

  Osuudet omistusyhteysyrityksissä     76  

   Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 35   10  

  Muut osakkeet ja osuudet 109   109  

  Muut saamiset 200      

Sijoitukset yhteensä 344   195  

         

Pysyvät vastaavat yhteensä 17 804 7 171 14 109  

         

Vaihtuvat vastaavat        

  Vaihto-omaisuus 2 047 1 475 1 760  

  Myynti- ja muut saamiset 4 005 2 472 3 322  

  Rahat ja pankkisaamiset 1 712 3 017 1 696  

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 8 023 6 964 6 777  

         

Vastaavaa yhteensä 25 568 14 135 20 886  

     

Oma pääoma       

  Osakepääoma 80 80 80  

  Muut rahastot 8 981 6 674 8 489  

  Edellisten tilikausien voitto/tappio 148 -426 -426  

  Tilikauden voitto/tappio -48 185 623  

Oma pääoma yhteensä 9 161 6 513 8 766  
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Vieras pääoma       

        

  Korolliset velat 6 911 3 056 5 590 

  Muut pitkäaikaiset velat 241 268 257 

Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 7 153 3 324 5 847 

        

  Korolliset velat 4 934 1 682 2 445 

  Saadut ennakot 5   49 

  Osto- ja muut velat 4 314 2 616 3 780 

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 9 254 4 298 6 274 

        

Vieras pääoma yhteensä 16 406 7 622 12 121 

        

Vastattavaa yhteensä 25 568 14 135 20 886 
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Konsernin rahoituslaskelma 
 

1 000 euroa Fodelia Oyj Fodelia Oyj Fodelia Oyj 

 1-6/2021 1-6/2020 1-12/2020 

Liiketoiminnan rahavirta:    
Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 2 185 653 

Suunnitelman mukaiset poistot 701 440 857 

Rahoitustuotot ja -kulut 79 98 186 

Muut oikaisut   -11 

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 782 723 1 684 

    
Käyttöpääoman muutos:    
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lis.(-)/väh.(+) -554 -145 -599 

Vaihto-omaisuuden lisäys(-)/vähennys(+) -252 -106 -134 

Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys(+)/vähennys(-) 374 105 414 

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 350 577 1 365 

    
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan 
rahoituskul. -144 -83 -172 

Saadut osingot liiketoiminnasta 63   
Saadut korot liiketoiminnasta 1  1 

Maksetut välittömät verot -174 -27 -45 

Liiketoiminnan rahavirta 95 466 1 150 

    
Investointien rahavirta:    
Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin -3 656 -1 183 -4 965 

Saatu investointituki           1 022   
Tytäryhtiöiden hankinnat vähennettynä hankintahetken 
rahavaroilla -1 461 -11 -3 014 

Investoinnit muihin sijoituksiin -149  -30 

Myönnetyt lainat   -10 

Investointien rahavirta -4 244 -1 194 -8 018 

    
Rahoituksen rahavirta:    
Maksullinen oman pääoman lisäys 1 011  1 815 

Omien osakkeiden hankinta -48   
Listautumisannin kulut  -85 -85 

Lyhytaikaisten lainojen nostot 1 502  23 

Lyhytaikaisten lainojen takaisimaksut  -179  
Pitkäaikaisten lainojen nostot 3 014 737 3 998 

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -794 -384 -841 

Maksetut osingot ja muu voitonjako -519 -494 -494 

Rahoituksen rahavirta 4 165 -403 4 417 

    

Rahavarojen muutos 16 -1 130 -2 451 

Rahavarat kauden alussa 1 696 4 147 4 147 

Rahavarat kauden lopussa 1 712 3 017 1 696 
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Konsernin oman pääoman muutoslaskelma 

1 000 euroa Fodelia Oyj 
30.6.2021 

Fodelia Oyj 
31.12.2020 

      

Sidottu oma pääoma     

  Sidottu oma pääoma kauden alussa 80 80 

  Osakepääoman korotus     

Sidottu oma pääoma kauden lopussa 80 80 

      

Vapaa oma pääoma     

  Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto kauden alussa 8 489 7 167 

  Osakevaihto 1 011 1 815 

  Pääomanpalautus -519 -494 

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto kauden lopussa 8 981 8 489 

      

Voitto edellisiltä tilikausilta 148 -376 

Oikaisut edellisiltä tilikausilta   -50 

Katsauskauden tulos -48 623 

Vapaa oma pääoma kauden lopussa 9 081 8 686 

      

Oma pääoma yhteensä 9 161 8 766 
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Annetut vakuudet, sopimusvastuut ja taseen ulkopuoliset vastuut 

1 000 euroa 
Fodelia Oyj 

30.6.2021 
Fodelia Oyj 
31.12.2020 

      

Lainat rahoituslaitoksilta     

Rahoituslainat 7 535 5 634 

Nostettu luottolimiitti     

   Myönnetty limiitti 350 350 

   Nostamaton limiitti 350 350 

      

Rahoituslainojen vakuudet     

Vakuudeksi annettujen tytäryhtiöosakkeiden kirjanpitoarvo 7 657 2 808 

Yrityskiinnitykset 7 951 4 501 

Kiinteistökiinnitykset 8 694 8 194 

Vakuudet yhteensä 24 301 15 503 

      

Rahoitetut myyntisaamiset     

Factoring-velka 1 246 1 246 

Pantatut myyntisaamiset 1 503 1 503 

      

Leasingvastuut     

Seuraavan 12 kk kuluessa maksettavat 37 49 

Myöhemmin maksettavat 55 108 

      

Vuokravastuut     

Vuokravastuut irtisanomisajalta 200 289 

Taseeseen sisältyvät vuokravakuustalletukset 29 29 

      

Muut vastuut     

Takausvastuu 81 81 

Osamaksuvelkojen sitoumukset 2 962 1 143 

Yrityskortit 98 53 
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Tunnuslukujen laskentakaavat  

Käyttökate (EBITDA) 
= Liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot – varaston muutos – 
valmistus omaan käyttöön – materiaalit ja palvelut – 
henkilöstökulut – liiketoiminnan muut kulut 

Käyttökate liikevaihdosta, % = Käyttökate / Liikevaihto x 100 

Liikevoitto (EBIT) 

= Liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot – varaston muutos – 
valmistus omaan käyttöön – materiaalit ja palvelut – 
henkilöstökulut – liiketoiminnan muut kulut – poistot ja 
arvonalentumiset 

Liikevoitto liikevaihdosta, % = Liikevoitto / Liikevaihto x 100 

Kauden tulos liikevaihdosta, % = Katsauskauden tulos / Liikevaihto x 100 

Osakekohtainen tulos 
= Katsauskauden tulos / Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä 
ilman omia osakkeita 

Omavaraisuusaste, % 
= Oma pääoma kauden lopussa / (Taseen loppusumma kauden 
lopussa – Saadut ennakot kauden lopussa) x 100 

Nettovelkaantumisaste, % 
= (Korolliset velat kauden lopussa – Rahavarat kauden lopussa) / 
Oma pääoma yhteensä kauden lopussa x 100 

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 
= Annualisoitu voitto ennen veroja + annualisoidut rahoituskulut / 
(Taseen loppusumma kauden lopussa – Korottomat velat kauden 
lopussa) x 100  

Oman pääoman tuotto (ROE), % = Annualisoitu katsauskauden tulos / Oma pääoma x 100 
 

LEHDISTÖ- JA ANALYYTIKKOTILAISUUS 

Suomenkielinen lehdistö- ja analyytikkotilaisuus järjestetään 12.8.2021 klo 13 osoitteessa 

https://fodelia.videosync.fi/2021-h1-tulokset. Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. 

Esityksestä taltioitu video ja esitysmateriaali julkaistaan myöhemmin osoitteessa http://www.fodelia.fi  

 

12.8.2021 

HALLITUS 

Fodelia Oyj 

https://fodelia.videosync.fi/2021-h1-tulokset
http://www.fodelia.fi/
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Lisätietoja  
Fodelia Oyj, toimitusjohtaja Mikko Tahkola, puhelin 040 829 0195, sähköposti: mikko.tahkola@fodelia.fi 

Fodelia Oyj, talousjohtaja Kati Kokkonen, puhelin 0400 138 396, sähköposti: kati.kokkonen@fodelia.fi  

Hyväksytty neuvonantaja, Ernst & Young Oy, puhelin 0207 280 190, sähköposti: heikki.saukola@fi.ey.com  

Fodelia lyhyesti 

"Fodelia kasvattaa suomalaisista elintarvikealan yrityksistä kukoistavia, kansainvälisiä menestystarinoita, jotta 

voimme tarjota kuluttajille puhdasta, paikallisesti ja vastuullisesti tuotettua ruokaa, jonka alkuperä varmasti 

tunnetaan. Portfolioomme kuuluvat valmisruokavalmistaja Feelia, snacks-tuotteita valmistava Real Snacks, Feelia 

ruokakauppana tunnettu FodNet, Suomen vanhimpiin makkaratehtaisiin lukeutuva Perniön Liha, välipalatuotteita ja 

pitaleipää valmistava Pita Factory sekä yhteisyrityksemme Fodbar, joka tarjoaa kustannustehokkaan ratkaisun 

kokonaisvaltaisten ruokapalvelujen ulkoistamiseksi. Omistamamme yhtiöt ovat elintarvikealan tiennäyttäjiä, jotka 

panostavat innovatiivisiin tuotteisiin, lisäarvoa tuottaviin asiakaskonsepteihin ja edistyksellisiin 

valmistusprosesseihin." 

www.fodelia.fi 
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