FODELIA-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. - 31.12.2020 (tilintarkastamaton)
KONSERNIN LIIKEVAIHTO KASVOI VAATIVASTA MARKKINATILANTEESTA HUOLIMATTA TAMMIJOULUKUUSSA NOIN 17 %. KORONAPANDEMIA LASKI KANNATTAVUUTTA JA LIIKEVOITTO OLI
NOIN 4 %.

TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN PÄÄKOHDAT
Tammi-joulukuun 2020 yhteenveto
•
•
•
•

Konsernin liikevaihto kasvoi 16,8 % ja oli 22 963 tuhatta euroa (pro forma 2019: 19 661 tuhatta euroa)
Konsernin käyttökate oli 1 695 tuhatta euroa ja 7,4 % liikevaihdosta (pro forma 2019: 2 383 tuhatta euroa ja
12,1 % liikevaihdosta)
Konsernin liikevoitto oli 839 tuhatta euroa ja 3,7 % liikevaihdosta (pro forma 2019: 1 811 tuhatta euroa ja
9,2 % liikevaihdosta)
Konsernin tilikauden tulos oli 623 tuhatta euroa ja 2,7 % liikevaihdosta (pro forma 2019: 464 tuhatta euroa
ja 2,4 % liikevaihdosta)

Heinä-joulukuun 2020 yhteenveto
•
•
•
•

Konsernin liikevaihto kasvoi 18,4 % ja oli 12 403 tuhatta euroa (pro forma 7–12 2019: 10 477 tuhatta euroa)
Konsernin käyttökate oli 973 tuhatta euroa ja 7,8 % liikevaihdosta (pro forma 7–12 2019: 1 224 tuhatta
euroa ja 11,7 % liikevaihdosta)
Konsernin liikevoitto oli 556 tuhatta euroa ja 4,5 % liikevaihdosta (pro forma 7–12 2019: 911 tuhatta euroa
ja 8,7 % liikevaihdosta)
Konsernin katsauskauden tulos oli 438 tuhatta euroa ja 3,5 % liikevaihdosta (pro forma 7–12 2019: -205
tuhatta euroa ja -2,0 % liikevaihdosta)

Hallitus esittää, että yhtiö maksaa osinkoa 0,07 euroa osakkeelta.
Ohjeistus vuodelle 2021
Yhtiön johto 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. Koronapandemian
arvioidaan vaikuttavan negatiivisesti yhtiön toimintaan ensimmäisellä vuosipuoliskolla, ja liikevaihdon kasvu ja
kannattavuuden nousu painottuvat voimakkaammin vuoden loppupuolelle.
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Avainluvut
Fodelia-konserni muodostui 9.8.2019 toteutetun osakevaihdon seurauksena. Osakevaihdossa Real Snacks Oy ja
Feelia Oy siirtyivät Fodelia Oyj:n 100 % omistamiksi tytäryhtiöiksi. Tässä katsauksessa esitetään vertailutietona
tilintarkastamattomia pro forma -muotoisia taloudellisia tietoja havainnollistamaan, miten Fodelia-konsernin
liiketoiminnan tulos olisi muodostunut, jos Real Snacks ja Feelia olisivat kuuluneet konserniin koko vuoden 2019.

Konserni
(tuhatta euroa)

Fodelia Oyj Pro forma
7-12/2020 7-12/2019

Liikevaihto
Käyttökate
% liikevaihdosta
Liikevoitto
% liikevaihdosta
Tilikauden tulos
% liikevaihdosta
Osakekohtainen tulos, €
Omavaraisuusaste %
Nettovelkaantumisaste %
Oman pääoman tuotto %
Sijoitetun pääoman tuotto %
Taseen loppusumma
Henkilöstön keskimääräinen lkm

12 403
973
7,8
556
4,5
438
3,5
0,06
42,1
72,3
10,0
6,6
20 886
89

10 477
1 224
11,7
911
8,7
-205
-2,0
-0,03
48,0
8,2
-6,0
15,7
14 323
63

Muutos-% Fodelia Oyj Pro forma
1-12/2020 1-12/2019
18,4
-20,5
-39,0
313,7

45,8
41,3

22 963
1 695
7,4
839
3,7
623
2,7
0,09
42,1
72,3
7,1
5,0
20 886
89

Muutos-%

19 661
2 383
12,1
1 811
9,2
464
2,4
0,07
48,0
8,2
6,8
15,6
14 323
63

16,8
-28,9
-53,7
34,2

45,8
41,3

TOIMITUSJOHTAJA MIKKO TAHKOLA:
Vuosi 2020 oli koronapandemian vuoksi haastava foodservice-markkinalle. Päivittäistavarakauppa ry:n tilaston
mukaan markkinan kokonaisliikevaihto laski Suomessa lähes 18 %. Markkinan laskuun vaikuttivat erilaiset ravintolaja tapahtumatoiminnan rajoitukset, matkustusrajoitukset, laajamittainen siirtyminen työntekoon ja koulunkäyntiin
etänä sekä muu koronapandemian tuoma muutos kuluttajien käyttäytymiseen.
Markkinatilanne piristyi hieman pandemian ensimmäisen aallon helpotettua kesällä, mutta syksyn toinen aalto
rajoituksineen heikensi tilannetta uudelleen. Vaativa markkinatilanne vaikutti negatiivisesti myös Fodelia-konsernin
liiketoimintaan, mutta kokonaistilanne huomioon ottaen olen Fodelia-konsernin liiketoiminnan kehitykseen melko
tyytyväinen. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto kasvoi koronapandemiasta huolimatta noin 17 %, ja
liiketoimintamme säilyi kannattavana, vaikka liikevoitto laskikin edellisvuodesta. Vuoteen mahtui myös paljon
onnistumisia, uusia liiketoiminta-avauksia sekä aktiivista toiminnan kehittämistä, mikä mahdollistaa Fodelialle
tulevien vuosien kannattavaa kasvua.
Liikevaihdon kasvu tuli vuonna 2020 erityisesti Feelian kuluttajille suunnatun verkkokaupan sekä Real Snacksin
private label -asiakkuuksien kautta. Poikkeustilanne sitä vastoin laski Feelian myyntiä lounas- ja
kouluruokailuasiakkaille sekä yleisötapahtumiin. Real Snacksin liiketoimintaan koronapandemia vaikutti
negatiivisesti yleisötapahtumien ja juhlien rajoitusten myötä, viennin supistuttua sekä kuluttajien
ostokäyttäytymisen muutoksen myötä. Konsernin liikevoitto laski liikevaihdon painottuessa koronapandemian
aikana matalakatteisempaan liiketoimintaan. Lisäksi koronapandemian tuoma kysynnän nopea pysähtyminen
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aiheutti kertaluontoiset alaskirjaukset yhtiön varaston arvoon. Tilikauden kustannuksia nostivat panostukset muun
muassa konsernin tulevaisuuden kasvun kannalta tärkeään verkkokaupan kehittämiseen.
Vuoden 2020 alussa konserniimme liittyi liha- ja kasvistuotteita tarjoava Beofood Oy. Hankinnan myötä konsernin
tuotevalikoimaa on pystytty uudistamaan ja siten palvelemaan entistä laajemmin asiakkaiden tarpeita. Beofood Oy
fuusioitiin Feelia Oy:hyn 30.9., ja tehdas jatkaa toimintaansa Feelia Oy:n Kokkolan tehtaana.
Kesällä 2020 otimme seuraavan merkittävän askeleen liiketoimintamme laajentamisessa ja perustimme Fodbaryhteisyrityksen Bravedo Oy:n kanssa. Yhtiön liikeideana on yhdistää Fodelia Oyj:n tytäryhtiön Feelian ja Bravedo
Oy:n tytäryhtiön Baronan osaaminen ja tuottaa asiakkaalle helppo, nopea ja kustannustehokas kokonaisratkaisu
ruokapalvelujen ulkoistamiseksi. Loimme Fodbarin liiketoimintamallia vuoden 2020 aikana, ja ensimmäiset
asiakkuudet ovat käynnistyneet vuoden 2021 alkupuolella. Yhtiön toiminta ei vielä olennaisesti näy konsernin
vuoden 2020 luvuissa, mutta näemme yhteistyössä suurta potentiaalia tulevaisuudessa.
Joulukuussa 2020 tiedotimme Perniön Liha Oy:n sekä TJ Jockis Oy:n ja sen tytäryhtiö Pita Factory Oy:n hankinnasta.
Perniön Liha Oy on yksi Suomen vanhimmista makkaratehtaista ja Pita Factory Oy valmistaa kotimaista pitaleipää ja
laadukkaita välipalatuotteita. Perniön Liha Oy liittyi Fodelia-konserniin 15.12.2020. TJ Jockis Oy ja Pita Factory Oy
yhdistettiin Fodelia-konserniin tammikuusta 2021 alkaen. Arvioimme hankintojen tuovan kasvun lisäksi synergioita
konsernin yhtiöiden toimintaan ja laajentavan tuotevalikoimaa Feelian kuluttajille suunnatussa verkkokaupassa, joka
yhtiöitetään omaksi yhtiökseen (FodNet Oy) vuoden 2021 aikana.
Vuonna 2020 käynnistimme myös merkittäviä investointiprojekteja. Feelian Pyhännän tehtaalle valmistuu
alkuvuonna 2021 laajennus, joka mahdollistaa tuotantokapasiteetin kolminkertaistamisen sekä tuotevalikoiman
laajentamisen muun muassa erikoisruokavaliotuotteisiin ja pienempiin kuluttajapakkauksiin, joille näemme vahvaa
kysyntää. Real Snacks Oy:n tehtaalla on tammikuussa 2021 otettu käyttöön uudet pakkausautomaatiolaitteet, jotka
tehostavat merkittävästi yhtiön tuotantotoimintaa ja laskevat siten kustannustasoa. Olemme lisäksi vuoden 2020
aikana panostaneet prosessien kehittämiseen ja digitalisaatiotason nostamiseen.
Saimme vuoden 2020 aikana myös tunnustusta uutena pörssiyhtiönä. Pörssisäätiö ja Sijoitusanalyytikot valitsivat
toukokuussa yhtiömme sijoittajasivut First North -kategorian parhaaksi, ja lokakuussa Fodelia voitti European Small
and Mid-Cap Awards 2020 -kilpailun Rising Star -sarjan. Euroopan komission, pörssiyhtiöitä edustavan
EuropeanIssuersin sekä Euroopan pörssejä edustavan FESE:n jakama Rising Star -palkinto on tunnustus yhtiön
poikkeuksellisesta suorituskyvystä sekä kehittyvästä liiketoiminnasta ja kasvumahdollisuuksista listautumisannin
jälkeen.
Haluan kiittää organisaatiota ja yhteistyökumppaneita hienosta suoriutumisesta tänä poikkeuksellisena vuonna.
Markkinoiden haasteista huolimatta vuosi oli monessa suhteessa onnistunut. Lähdemme vuoteen 2021 luottavaisin
mielin, ja arvioimme, että siitä tulee sekä liikevaihdon että kannattavuuden kannalta katsausvuotta vahvempi.
YHTIÖN STRATEGIA JA TALOUDELLISET TAVOITTEET
Fodelia toimii suomalaisten elintarvikeyritysten holdingyhtiönä. Fodelian strategiana on omistaa
elintarviketeollisuuden elinvoimaisia yhtiöitä ja kehittää niitä pitkäjänteisesti omistaja-arvoa kasvattaen. Fodelia
tukee omistamiensa yhtiöiden liiketoiminnan kannattavaa kasvua kotimaassa ja kansainvälisesti, minkä lisäksi se
pyrkii tunnistamaan uusia kasvumahdollisuuksia. Fodelia erottautuu alalla uusilla, innovatiivisilla ja vastuullisilla
tuotteilla ja konsepteilla.
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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.
TALOUDELLINEN KEHITYS KATSAUSKAUDELLA
Liikevaihto ja liikevoitto
Konsernin liikevaihto kasvoi tammi- joulukuussa 3 302 tuhatta euroa eli 16,8 % edellisvuodesta ja oli 22 963 tuhatta
euroa (pro forma 2019: 19 661 tuhatta euroa). Vuoden 2020 liikevaihtoa kasvattivat erityisesti Feelian kuluttajille
suunnatun verkkokauppa sekä Real Snacks Oy:n private label -asiakkuudet. Real Snacks Oy:n liikevaihto kasvoi
8,2 % ja 554 tuhatta euroa ja Feelia Oy:n ja Beofood Oy:n yhteenlaskettu liikevaihto 22,0 % ja 2 828 euroa.
15.12.2020 Fodelia-konserniin liittynyt Perniön Liha Oy toi 328 tuhatta euroa liikevaihtoa.
Heinä-joulukuussa konsernin liikevaihto kasvoi 18,4 % edellisvuodesta ja oli 12 403 tuhatta euroa. Liikevaihto kasvoi
Real Snacksissa 9,5 %. Feelian ja Beofoodin yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi 19,9 %.

Liikevaihto (pro forma)
yksiköittäin
(tuhatta euroa)
Real Snacks Oy
Feelia Oy + Beofood Oy
(30.9. asti)
Muut yksiköt ja
eliminoinnit
Fodelia-konserni yhteensä

7–12/2020

7–12/2019
pro forma

Muutos-%

1–12/2020

1–12/2019
pro forma

Muutos-%

3 851
8 341

3 518
6 959

9,5
19,9

7 343
15 710

6 789
12 882

8,2
22,0

211

0

-90

-10

12 403

10 477

22 963

19 661

18,4

16,8

Konsernin liikevoitto laski tammi-joulukuussa edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 972 tuhatta euroa.
Konsernin tammi-joulukuun liiketulos ennen konserniliikearvon poistoja oli 963 tuhatta euroa ja 4,2 % liikevaihdosta.
Liiketulos ennen konserniliikearvon poistoja laski 917 tuhatta euroa, mistä 218 tuhatta euroa tulee Real Snacks Oy ja
431 tuhatta Feelia Oy:n (sisältäen Beofood Oy) kannattavuuden laskusta ja 268 emoyhtiön ja muiden pienempien
yksiköiden (Fodbar Oy ja Perniön Liha Oy) vaikutuksesta. Konsernin liikevoiton vertailukelpoisuutta heikentää se,
että emoyhtiön kustannukset ovat mukana liikevoitossa yhtiön rekisteröinnistä eli elokuusta 2019 alkaen. Real
Snacks Oy:n kannattavuuden laskuun vaikutti myynnin painopisteen siirtymä alempikatteisiin private label
-tuotteisiin. Feelian kannattavuuden laskuun vaikutti liiketoiminnan lasku foodservice-asiakkuuksissa (lounas-,
kouluruokailut, yleisötapahtumat), myynnin siirtymä pienempiin pakkauskokoihin, mikä toi tilapäistä tehottomuutta
tuotannon tekemiseen, sekä tilikauden aikana Feelian liiketoimintaan yhdistetyn Kokkolan tehtaan (Beofood Oy
30.9.2020 asti) integroimiseen liittyvät kulut ja yhtiön poistokäytännön muutos konsernin poistokäytäntöjä
vastaavaksi.
Konsernin heinä-joulukuun liikevoitto oli 556 tuhatta euroa, laskua 39 % edellisvuoteen verrattuna.
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Liikevoitto (pro forma)
yksiköittäin
(tuhatta euroa)
Real Snacks Oy
Feelia Oy + Beofood Oy
(30.9. asti)
Muut yksiköt
EBITA
Konserniliikearvon poisto
Fodelia-konserni
liikevoitto (EBIT) yhteensä

7–12/2020

7–12/2019
pro forma

Muutos-%

1–12/2020

1–12/2019
pro forma

Muutos-%

73
736

201
888

-63,7
-17,1

212
1 162

430
1 593

-50,6
-27,1

-191
618
-62
556

143
946
-34
911

-34,7
80,6
-39,0

-411
963
-124
839

143
1 880
-69
1 811

-48,8
80,6
-53,7

Esitetyt vuoden 2019 pro forma -muotoiset vertailutiedot muodostuvat Real Snacks Oy:n ja Feelia Oy:n
tunnusluvuista tammikuun 2019 ja heinäkuun 2019 väliseltä ajalta sekä Fodelia-konsernin virallisista luvuista
konsernin elokuussa 2019 tapahtuneesta perustamisesta 8/2019 alkaen. Vertailutiedot eivät sisällä konserniin
myöhemmin liittyneiden yhtiöiden kyseisen ajankohdan lukuja kyseisiltä ajankohdilta.
YHTIÖN TASE, RAHOITUS JA INVESTOINNIT
Konsernin taseen loppusumma 31.12.2020 oli 20 886 tuhatta euroa (31.12.2019: 14 323 tuhatta euroa). Konsernin
omavaraisuusaste oli 42,1 % (31.12.2019: 48,0 %) ja nettovelkaantumisaste 70,6 % (31.12.2019: 8,2 %). Yhtiön
taseen tunnuslukuihin vaikutti tilikauden aikana toteutetut merkittävät investoinnit ja yrityshankinnat.
Yhtiö on vuoden 2020 aikana investoinut 4 965 tuhatta euroa (2019: 690 tuhatta euroa). Investointeihin sisältyy
Feelian tehtaan laajennusinvestointi 3 591 tuhatta euroa, Feelian kone- ja laiteinvestointeihin 1 162 tuhatta euroa,
Real Snacks Oy kone- ja laiteinvestoinnit 111 tuhatta euroa ja investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin 101 tuhatta
euroa. Tehdyt investoinnit tehostavat yhtiön tuotantotoimintaa ja mahdollistavat tulevaisuuden kasvua.
Feelian ja Real Snacksin investointeihin on myönnetty ELY:n tukea yhteensä noin 1,5 miljoonaa euroa. Tuet eivät
sisälly vielä vuoden 2020 esitettyihin investointilukuihin vaan ne kirjataan tukien maksatuksen yhteydessä vuonna
2021. Konserni sai lisäksi vuonna 2020 Business Finlandin kehitystukea liiketoiminnan häiriötilanteessa yhteensä 150
tuhatta euroa.
Konsernin likvidit rahavarat kauden päättyessä olivat 1 696 tuhatta euroa (31.12.2019: 4 147 tuhatta euroa).
Korollisten velkojen määrä oli 8 035 tuhatta euroa (31.12.2019: 4 710 tuhatta euroa).
YHTIÖN HENKILÖSTÖ, JOHTO JA HALLINTO
Konsernin henkilömäärät olivat:
Henkilömäärä keskimäärin (FTE)
Real Snacks Oy
Feelia Oy + Beofood Oy (30.9. asti)
Muut yksiköt
Yhteensä

1-12/2020
28
58
3
89

1-12/2019
21
41
1
63

Muutos-%
33,3
41,5
200,0
41,3
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Hallitus, johtoryhmä ja tilintarkastajat
Fodelian hallituksen muodostavat Mikko Paso (hallituksen puheenjohtaja), Helene Auramo, Markku Lampela
(27.4.2020 alkaen), Marc Moberg ja Eero Raappana.
Fodelian johtoryhmään kuuluivat katsauskaudella toimitusjohtaja Mikko Tahkola, talousjohtaja Kati Kokkonen sekä
tytäryhtiöiden toimitusjohtajat Arja Kastarinen (Real Snacks Oy) ja Jukka Ojala (Feelia Oy).
Fodelia-konsernin tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena
tilintarkastajana KHT Sami Posti.
OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT
Liikkeelle lasketut osakkeet ja osakepääoma
Yhtiön osakemäärä katsauskauden lopussa oli 7 051 780. Liikkeelle laskettujen osakkeiden keskimääräinen
lukumäärä oli 7 051 780 osaketta. Jokainen osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiön yhtiökokouksessa, ja ne tuottavat
yhtäläisen oikeuden osinkoon.
Katsauskauden päättyessä yhtiöllä oli 2 829 (31.12.2019: 2 840) osakkeenomistajaa.
Yhtiön osakepääoma oli katsauskauden lopussa 80 tuhatta euroa. Katsauskauden päättyessä yhtiö ei omistanut omia
osakkeita.
Fodelian hallitus päätti 15.12.2020 käyttää yhtiökokouksen 27.4.2020 Fodelian hallitukselle myöntämää
osakeantivaltuutusta ja järjestää suunnatun osakeannin osana Perniön Liha Oy:n osakekauppaa. Tämän päätöksen
nojalla yhtiö käynnisti tilikauden aikana rekisteröinnin tarkoituksena laskea liikkeelle 234 799 uutta osaketta, mikä
vastasi noin 3,3 % Fodelian kokonaisosakemäärästä ennen uusien osakkeiden antamista ja noin 3,2 %
kokonaisosakemäärästä uusien osakkeiden antamisen jälkeen. Uudet osakkeet rekisteröitiin vuoden 2021
alkupuolella.
Fodelia hallitus teki 16.12.2020 ehdollisen päätöksen järjestää suunnattu osakeanti koskien TJ Jockis Oy:n
osakekauppaa. Osakeanti toteutettiin alkuvuonna 2021, kun ehtoihin liittyvä TJ Jockis Oy:n uusien osakkeiden
rekisteröinti oli tehty.
Kaupankäynti yhtiön osakkeella
Yhtiön osake on listattu 26.11.2019 alkaen Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle monenkeskiselle Nasdaq First North
Growth Market Finland -markkinapaikalle.
Fodelian osaketta vaihdettiin 1.1. - 31.12.2020 välisenä aikana yhteensä 1 662 821 osaketta eli 23,6 % osakkeiden
määrästä. Vaihdon arvo oli 12,9 miljoonaa euroa.
Osakkeen päätöskurssi katsauskauden viimeisenä kaupankäyntipäivänä oli 8,42 euroa per osake (31.12.2019: 6,10
euroa per osake). Katsauskauden alin kaupankäyntikurssi oli 5,40 euroa per osake (2019: 5,06 euroa per osake), ylin
11,18 euroa per osake (2019: 6,48 euroa per osake) ja kauden keskikurssi 7,74 euroa per osake (2019: 5,81 euroa
per osake). Fodelia-konsernin markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 59,4 miljoonaa euroa (31.12.2019: 43,0
miljoonaa euroa).
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OSAKEPALKKIO-OHJELMAT
Fodelia Oyj:n hallitus päätti 29.5.2020 toteuttaa 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. Ensimmäisen säästökauden alkaessa 1.7.2020 vapaaehtoiseen
ohjelmaan liittyi 44 työntekijää ja kokonaissäästömäärä ensimmäisellä kaudella oli 48 490 euroa. Kahden vuoden
sitouttamisjakson jälkeen annettava ilmaisosakkeiden määrä olisi 25 059 kappaletta, mikäli osallistuja- ja
säästömäärät pysyisivät ensimmäisen kauden tasolla ja osakekurssi vastaisi katsauskauden keskikurssia.
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.
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
Fodelia Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 27.4.2020 Pyhännällä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen sekä
myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta.
Yhtiökokous antoi hallitukselle seuraavat valtuutukset:
Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Yhtiökokous päätti esityksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään enintään 500 000 osakkeen
hankinnasta yhdessä tai useammassa erässä.
Valtuutuksen mukaisesti 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
7,1 % yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouksen päätöshetkellä. Hallitus päättää muista omien osakkeiden
hankintaan liittyvistä seikoista.
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Valtuutus on voimassa vuoden 2021 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti kuitenkin enintään 18 kuukautta
yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista
Yhtiökokous päätti esityksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään enintään 500 000 osakkeen
suunnatusta osakeannista yhdessä tai useammassa erässä joko maksua vastaan tai maksutta. Annettavien
osakkeiden enimmäismäärä on noin 7,1 % yhtiön kaikkien osakkeiden yhtiökokouksen päätöshetken mukaisesta
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 maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja yhtiön kaikkien osakkeenomistajien etu huomioiden
erityisen painava taloudellinen syy.
Valtuutus on voimassa vuoden 2021 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti kuitenkin enintään 18 kuukautta
yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
Yhtiökokouksen kaikki päätökset on tiedotettu 27.4.2020 sekä julkaistu lisäksi yhtiön 11.8.2020 julkistetussa
puolivuosikatsauksessa.
LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Yhtiön toimintaan liittyy riskejä, jotka voivat vaikuttaa sen tulokseen tai taloudelliseen asemaan vaihtelevissa
määrin.
Konsernin merkittävimmät lähiajan riskit liittyvät koronapandemian jatkumiseen yhtiön markkina-alueella. Muut
merkittävimmät riskit liittyvät raaka-aineiden toimitusvarmuuteen, raaka-aineiden hintamuutosten hallintaan,
muutoksiin asiakkuuksissa ja kuluttajien ostovoimassa sekä kulutuskäyttäytymisessä.
OHJEISTUS VUODELLE 2021
Yhtiön johto 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. Koronapandemian
arvioidaan vaikuttavan negatiivisesti yhtiön toimintaan ensimmäisellä vuosipuoliskolla, ja liikevaihdon kasvu ja
kannattavuuden nousu painottuvat voimakkaammin vuoden loppupuolelle.
HALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ
Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2020 olivat 8 752 180,72 euroa.
Hallitus ehdottaa, että osinkoa maksetaan 0,07 euroa osaketta kohden. Yhtiön hallussa mahdollisesti oleville omille
osakkeille ei makseta osinkoa. Voitonjakoehdotuksen tekopäivänä 18.2.2020 osingon kokonaismäärä on 519 211,63
euroa. Muu osa voitonjakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan. Hallitus ehdottaa osingon maksamista
yhdessä erässä toukokuussa 2021. Yhtiön taloudellisessa asemassa ja osingonmaksukyvyssä ei tilikauden
päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia.
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KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
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 ja otettiin kaupankäynnin kohteeksi 14.1.2021.
Fodelia Oyj tiedotti 16.12.2020 TJ Jockis Oy:n ja sen tytäryhtiön Pita Factory Oy:n osakekannan hankinnasta. Kaupan
täytäntöönpanon edellyttämässä suunnatussa osakeannissa merkityt 130 730 uutta osaketta rekisteröitiin
kaupparekisteriin 29.1.2021 ja otettiin kaupan käynnin kohteeksi 1.2.2021.
Fodelia Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen on 7 417 309 osaketta.
Fodelia Oyj tiedotti 29.1.2020 muutoksista Fodelia-konsernin johdossa. Konsernin johtoryhmän muodostavat
1.2.2021 alkaen Fodelia Oyj:n toimitusjohtaja Mikko Tahkola (puheenjohtaja), Fodelia Oyj:n talousjohtaja Kati
Kokkonen, tytäryhtiö Real Snacks Oy:n toimitusjohtaja Arja Kastarinen, tytäryhtiö Feelia Oy:n toimitusjohtaja Jukka
Ojala ja uusina jäseninä 1.2.2021 alkaen verkkoliiketoiminnan johtaja Sanna Kittelä ja Perniön Liha Oy:n
toimitusjohtaja Rami Himanto.
YHTIÖN TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN
Vuonna 2021 yhtiö julkaisee seuraavat taloudelliset tiedotteet ja raportit
•
•
•
•

Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2020 julkaistaan viikolla 12/2021
Liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuulta 2021 julkaistaan 4.5.2021
Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2021 julkaistaan 12.8.2021
Liiketoimintakatsaus tammi-syyskuulta 2021 julkaistaan 2.11.2021

Kaikki yhtiön taloudelliset raportit ja tiedotteet julkistetaan suomeksi, ja ne ovat julkistamisen jälkeen saatavilla
yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.fodelia.fi/sijoittajat.
Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi tiistaina 20.4.2021. Yhtiön hallitus kutsuu varsinaisen
yhtiökokouksen koolle erikseen myöhemmin.
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TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN LAADINTAPERIAATTEET
Tilinpäätöstiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomia ja ne on laadittu kansallisen lainsäädännön (FAS) mukaisesti.
Konsernitilinpäätöksen laajuus
Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserniyhtiöt.
Fodelia-konserni muodostui 9.8.2019 toteutetun osakevaihdon seurauksena. Osakevaihdossa Real Snacks Oy ja
Feelia Oy siirtyivät Fodelia Oyj:n (rekisteröintipäivä 2.8.2019) 100 % omistamiksi tytäryhtiöiksi. Tässä katsauksessa
esitetään vertailutietona tilintarkastamattomia pro forma -muotoisia taloudellisia tietoja, jotka on laadittu sen
havainnollistamiseksi, miten Fodelia-konsernin liiketoiminnan tulos olisi muodostunut, jos Real Snacks ja Feelia
olisivat kuuluneet konserniin vuoden 2019 aikana. Nämä tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot on
laadittu ainoastaan havainnollistamistarkoituksessa ja ne saattavat poiketa Fodelia-konsernin todellisesta
liiketoiminnan tuloksesta.
Fodelia Oyj hankki 31.12.2019 toteutuneella osakekaupalla Beofood Oy:n. Beofood Oy:n tase ja vastuut sekä
hankinnasta syntynyt 549 tuhannen euron liikearvo sisältyivät konsernitilinpäätökseen 31.12.2019 ja tulos on
yhdistelty konsernitilinpäätökseen 1.1.2020 alkaen. Beofood Oy fuusioitiin 30.9.2020 Feelia Oy:hyn.
Fodelia hankki 15.12.2020 Perniön Liha Oy:n osakekannan. Yhtiö on yhdistelty Fodelia-konserniin hankintapäivästä
lähtien ja yhtiön tase, vastuut sekä hankinnasta syntynyt 2 479 tuhannen euron liikearvo sisältyvät
konsernitilinpäätökseen 31.12.2020.
Fodelia Oyj sopi 1.6.2020 yhteisyrityksen, FodBar Oy:n, perustamisesta Bravedo Oy:n kanssa. Molempien osakkaiden
omistusosuus on 50 %, ja yhtiö on yhdistelty Fodelia-konsernitilinpäätökseen yhteisyrityksenä omistusosuuden
mukaisesti.
Fodelia solmi 16.12.2020 ehdollisen kauppasopimuksen TJ Jockis Oy:n ja sen tytäryhtiö Pita Factory Oy hankinnasta.
Nämä yhtiöt yhdistetään Fodelia-konserniin tammikuusta 2021 alkaen.
Keskinäinen osakkeenomistus
Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmän mukaan. Tytäryhtiöiden osakkeista maksettu oman
pääoman ylittävä hinta on esitetty konserniliikearvona. Konserniliikearvo poistetaan tasapoistona, poistoaika on 10
vuotta.
Sisäiset tapahtumat
Konsernitilinpäätöstä laadittaessa on eliminoitu konsernin sisäinen liikevaihto, sisäiset tuotot ja kulut sekä
keskinäiset saamiset ja velat.
Laskennallinen verovelka
Konsernitilinpäätöksessä yhtiöiden poistoero on jaettu laskennalliseen verovelkaan ja omaan pääomaan.
Tilinpäätöstiedotteen luvut esitetään tuhansina euroina ja ne on pyöristetty tarkoista luvuista.
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Konsernin tuloslaskelma

1000 eur

Liikevaihto
Varaston muutos
Liiketoiminnan muut
tuotot
Materiaalit ja palvelut
Henkilöstökulut
Liiketoiminnan muut kulut
Käyttökate
Poistot ja
arvonalentumiset
Liikevoitto
Rahoitustuotot ja -kulut
Voitto ennen veroja
Tuloverot ja laskennalliset
verot
Katsauskauden voitto

Fodelia Oyj
7-12/2020

Pro forma
7-12/2019

Fodelia Oyj
1-12/2020

Pro forma
1-12/2019

Fodelia Oyj
8-12/2019

12 403
-55

10 477
6

22 963
78

19 661
158

8 591
-8

136
-6 261
-2 008
-3 243
973

19
-5 298
-1 460
-2 520
1 224

301
-11 778
-3 850
-6 018
1 695

43
-9 962
-2 902
-4 615
2 383

19
-4 352
-1 262
-2 181
807

-417
556
-88
468

-313
911
-909
3

-857
839
-186
653

-572
1 811
-963
848

-152
655
-896
-241

-30
438

-208
-205

-30
623

-384
464

-135
-376
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Konsernin tase
1000 eur

Fodelia Oyj
31.12.2020

Fodelia Oyj
31.12.2019

Kehittämismenot
Aineettomat oikeudet
Konserniliikearvo
Muut aineettomat hyödykkeet ja ennakkomaksut
Aineettomat hyödykkeet yhteensä

4
45
3 567
470
4 087

9
36
1 213
277
1 535

Maa- ja vesialueet
Rakennukset ja rakennelmat
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet ja ennakkomaksut
Aineelliset hyödykkeet yhteensä

113
2 134
3 338
4 242
9 827

76
1 854
2 645
317
4 893

Pysyvät vastaavat

Osuudet omistusyhteysyrityksissä
Saamiset omistusyhteysyrityksiltä
Muut osakkeet ja osuudet
Sijoitukset yhteensä
Pysyvät vastaavat yhteensä

76
10
109
195
14 109

6 428

1 760
3 322
1 696
6 777

1 369
2 379
4 147
7 895

20 886

14 323

Oma pääoma
Osakepääoma
Muut rahastot

80
8 489

80
7 167

Edellisten tilikausien voitto/tappio
Tilikauden voitto/tappio
Oma pääoma yhteensä

-426
623
8 766

-376
6 871

Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus
Myynti- ja muut saamiset
Rahat ja pankkisaamiset
Vaihtuvat vastaavat yhteensä
Vastaavaa yhteensä
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Vieras pääoma
Korolliset velat
Muut pitkäaikaiset velat
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä

5 590
257
5 847

2 852
87
2 939

Korolliset velat
Saadut ennakot
Osto- ja muut velat
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä

2 445
49
3 780
6 274

1 858

Vieras pääoma yhteensä

12 121

7 451

Vastattavaa yhteensä

20 886

14 323
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2 654
4 512

1000 eur

Fodelia Oyj
1-12/2020

Fodelia Oyj
8-12/2019

653
857
186
-11

-241
152
896

Liiketoiminnan rahavirta:
Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja
Suunnitelman mukaiset poistot
Rahoitustuotot ja -kulut
Muut oikaisut
Kertaluontoiset erät
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta

1 684

150
957

Käyttöpääoman muutos:
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lis.(-)/väh.(+)
Vaihto-omaisuuden lisäys(-)/vähennys(+)
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys(+)/vähennys(-)
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja

-599
-134
414
1 365

155
41
164
1 317

-172
1
-45

-45

Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskul.
Saadut korot liiketoiminnasta
Maksetut välittömät verot
Liiketoiminnan kertaluontoisista eristä johtuva rahavirta
Liiketoiminnan rahavirta
Investointien rahavirta:
Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin
Tytäryhtiöiden hankinnat vähennettynä hankintahetken rahavaroilla
Investoinnit muihin sijoituksiin
Myönnetyt lainat
Investointien rahavirta
Rahoituksen rahavirta:
Maksullinen oman pääoman lisäys
Listautumisannista saadut varat
Listautumisannin kulut
Lyhytaikaisten lainojen nostot
Lyhytaikaisten lainojen takaisimaksut
Pitkäaikaisten lainojen nostot
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut
Maksetut osingot ja muu voitonjako
Rahoituksen rahavirta
Rahavarojen muutos
Rahavarat kauden alussa
Rahavarat kauden lopussa
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1 150

-4 965
-3 014
-30
-10
-8 018

-199
-150
923

-690
315

-375

1 815
-85
23

4 485
-780

3 998
-841
-494
4 417

-178
548
-340
-137
3 597

-2 451
4 147
1 696

4 145
3
4 147

Konsernin oman pääoman muutoslaskelma
1000 eur

Sidottu oma pääoma
Sidottu oma pääoma kauden alussa
Osakepääoman korotus
Sidottu oma pääoma kauden lopussa
Vapaa oma pääoma
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto kauden alussa
Pääomanpalautus
Osakevaihto
Osakeanti
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto kauden lopussa

Fodelia Oyj
31.12.2020

Fodelia Oyj
31.12.2019

80

3
78
80

80

7 167
-494
1 815
8 489

2 683
4 485
7 167

Voitto edellisiltä tilikausilta
Oikaisut edellisiltä tilikausilta
Katsauskauden tulos
Vapaa oma pääoma kauden lopussa

-376
-50
623
8 686

-376
6 791

Oma pääoma yhteensä

8 766

6 871
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Annetut vakuudet, sopimusvastuut ja taseen ulkopuoliset vastuut
Fodelia Oyj
31.12.2020

Fodelia Oyj
31.12.2019

5 634
350
350

2 136
349
585
236

2 808
4 501
8 194

2 808
4 040
6 100

15 503

12 948

1 246
1 503

1 051
1 539

Leasingvastuut
Seuraavan 12 kk kuluessa maksettavat
Myöhemmin maksettavat

49
108

62
95

Vuokravastuut
Vuokravastuut irtisanomisajalta
Taseeseen sisältyvät vuokravakuustalletukset

289
29

425
23

81
1 143
53

984
23

1000 eur
Lainat rahoituslaitoksilta
Rahoituslainat
Nostettu luottolimiitti
Myönnetty limiitti
Nostamaton limiitti
Rahoituslainojen vakuudet
Vakuudeksi annettujen tytäryhtiöosakkeiden kirjanpitoarvo
Yrityskiinnitykset
Kiinteistökiinnitykset
Vakuudet yhteensä
Rahoitetut myyntisaamiset
Factoring-velka
Pantatut myyntisaamiset

Muut vastuut
Takausvastuu
Osamaksuvelkojen sitoumukset
Yrityskortit
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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
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LEHDISTÖ- JA ANALYYTIKKOTILAISUUS
Yhtiö järjestää tiinpäätöstiedotteesta suomenkielisen sijoittajille, analyytikoille ja medialle suunnatun
tiedotustilaisuuden webcast-lähetyksenä 18.2.2021 kello 13 alkaen.
Esitystä voi myös seurata suorana lähetyksenä osoitteessa https://fodelia.videosync.fi/2020-tulosjulkistus.
Esityksestä taltioitu video ja esitysmateriaali julkaistaan myöhemmin osoitteessa http://www.fodelia.fi

18.2.2021
HALLITUS
Fodelia Oyj

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, Suomen
vanhimpiin makkaratehtaisiin lukeutuva Perniön Liha, pitaleipää ja välipalatuotteita valmistava Pita Factory sekä
sekä Fodbar, Bravedo-konsernin kanssa perustamamme yhteisyritys, 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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