CLASSIFICATION: CONFIDENTIAL

FODELIA-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. - 31.12.2021 (tilintarkastamaton)
KONSERNIN LIIKEVAIHTO VAHVASSA KASVUSSA KORONAPANDEMIASTA HUOLIMATTA
TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN PÄÄKOHDAT
Tämä tilinpäätöstiedote on tilintarkastamaton. Ellei toisin mainita, sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vastaavaan
ajanjaksoon vuonna 2020 ja ovat samaa yksikköä.
Tammi-joulukuun 2021 yhteenveto
•
•
•
•

Konsernin liikevaihto kasvoi 48,4 % ja oli 34 072 tuhatta euroa (22 963 tuhatta euroa)
Konsernin käyttökate oli 2 410 tuhatta euroa ja 7,1 % liikevaihdosta (1 695 ja 7,4 % liikevaihdosta)
Konsernin liikevoitto oli 1 186 tuhatta euroa ja 3,5 % liikevaihdosta (839 ja 3,7 %)
Konsernin tilikauden tulos oli 653 tuhatta euroa ja 1,9 % liikevaihdosta (623 ja 2,7 %)

Heinä-joulukuun 2021 yhteenveto
•
•
•
•

Konsernin liikevaihto kasvoi 44,6 % ja oli 17 935 tuhatta euroa (12 403)
Konsernin käyttökate oli 1 627 tuhatta euroa ja 9,1 % liikevaihdosta (973 ja 7,8 %)
Konsernin liikevoitto oli 1 105 tuhatta euroa ja 6,2 % liikevaihdosta (556 ja 4,5 %)
Konsernin tilikauden tulos oli 700 tuhatta euroa ja 3,9 % liikevaihdosta (438 ja 3,5 %)

Loka-joulukuun 2021 yhteenveto
•
•
•
•

Konsernin liikevaihto kasvoi 44,7 % ja oli 9 061 tuhatta euroa (6 263)
Konsernin käyttökate oli 702 tuhatta euroa ja 7,7 % liikevaihdosta (504 ja 8,0 %)
Konsernin liikevoitto oli 338 tuhatta euroa ja 3,7 % liikevaihdosta (315 ja 5,0 %)
Konsernin katsauskauden tulos oli 174 tuhatta euroa ja 1,9 % liikevaihdosta (306 ja 4,9 %)

Hallitus esittää, että yhtiö maksaa osinkoa 0,04 euroa osakkeelta.
Ohjeistus vuodelle 2022
Yhtiön johto arvioi konsernin vuoden 2022 liikevaihdon olevan noin 40-50 miljoonaa euroa. Liikevoiton ja
suhteellisen kannattavuuden arvioidaan paranevan vuoteen 2021 verrattuna. Ennusteeseen tuo epävarmuutta
mahdollinen koronapandemian jatkuminen ja uudelleen kiihtyminen.
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Avainluvut

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

10-12/ 10-12/
2021 2020
9 061
6 263
702
504
7,7
8,0
338
315
3,7
5,0
174
306
1,9
4,9
0,02
0,04
37,5
42,1
113,6
72,3
7,1
14,0
6,3
7,5
26 380
20 886

Muutos 7-12/
-%
2021
44,7 17 935
39,3 1 627
9,1
7,3 1 105
6,2
-43,1
700
3,9
0,09
37,5
113,6
14,2
10,3
26,4 26 380

7-12/
2020
12 403
973
7,8
556
4,5
438
3,5
0,06
42,1
72,3
10,0
6,6
20 886

Muutos
-%
44,6
67,3
98,8
59,9

26,4

1-12/
2021
34 072
2 410
7,1
1 186
3,5
653
1,9
0,09
37,5
113,6
6,6
5,5
26 380

1-12/
2020
22 963
1 695
7,4
839
3,7
623
2,7
0,09
42,1
72,3
7,1
5,0
20 886

Muutos
-%
48,4
42,1

TOIMITUSJOHTAJA MIKKO TAHKOLA:
”Fodelia-konserni jatkoi vahvaa kasvua vuonna 2021, mitä voidaan pitää hyvänä saavutuksena huomioiden
toimintaympäristön haasteet. Koronapandemia väritti jo toista vuotta foodservice-markkinan kehittymistä. PTY:n
tilaston mukaan foodservice-tukkukauppojen liikevaihto kasvoi tammi-joulukuussa edellisvuodesta 5,9 prosenttia,
mutta oli 12,7 prosenttia pienempi kuin koronaa edeltävänä vuonna 2019.
Koronapandemia vaikutti negatiivisesti Fodelia-konsernin liiketoimintaan erityisesti vuoden ensimmäisellä
puoliskolla. Pystyimme toisella vuosipuoliskolla toteuttamaan positiivisen käänteen yhtiön kannattavuudessa ja
kaksinkertaistamaan käyttökatteen määrän alkuvuoteen verrattuna. Loppuvuotta kohti kiristyvät rajoitukset sekä
kohonneet kustannukset, joita ei saatu välittömästi vietyä myyntihintoihin, laskivat konsernin tulosta viimeisellä
kvartaalilla ja koko vuoden tulostavoite jäi siten saavuttamatta. Toisen vuosipuoliskon 9 prosentin käyttökatetaso
antaa kuitenkin hyvän pohjan vuoden 2022 tuloskehitykselle.
Vaikeasti ennakoitavassa toimintaympäristössä olemme määrätietoisesti siirtäneet liiketoiminnan painopistettä
koronapandemiaa edeltävää aikaa laajemmalle asiakasryhmälle. Olemme panostaneet Feelia Ruokakaupan
kehittämiseen tavoitteenamme tarjota Feelian valmisruokia kuluttaja-asiakkaille suoraan oman jakelukanavan
kautta, ja yhtiöitimme toukokuussa 2021 verkkokauppaliiketoiminnan omaksi yhtiökseen (FodNet Oy). Feelian
foodservice liiketoiminnassa painopiste on siirtynyt enemmän hoivasektorille, ja voitimmekin vuonna 2021 uusia
merkittäviä asiakkuuksia.
Vuonna 2021 toteutimme konsernissa merkittäviä investointeja. Feelian Pyhännän tuotantolaitoksen laajennus
otettiin käyttöön, ja tuotantotoimintaa on tehostettu automaatioinvestoinneilla sekä Feelialla että Real Snacksillä.
Vuonna 2022 tarkoituksemme on investoida erityisesti verkkokauppaliiketoiminnan kehittämiseen, digitalisaatioon
sekä jatkaa tehtaiden toiminnan automatisointia ja tehostamista.
Olemme uudistaneet strategiaamme vuoden 2021 aikana, ja otimme käyttöön konsernin laajuisen ohjausmallin ja
palkitsemisohjelman. Olemme hakeneet synergiaetuja yhteistyöstä eri yksiköiden välillä hankkimalla yhteisiä
resursseja, käynnistämällä tuotevalikoimia ja myyntikanavia koskevia yhteistyöhankkeita, yhdistämällä hankintoja
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41,4
4,8

26,4

sekä perustamalla yhteistyötiimejä eri toimintoja varten. Otimme myös vastuullisuustyössä merkittäviä askelia
huomioimalla ympäristönäkymät tehdasinvestoinnissamme ja käynnistämällä yhteistyön Biocode-yhteisön kanssa
tavoitteena tuotteiden päästöjen selvittäminen ja niiden ilmastovaikutuksen hallinta.
Lähdemme vuoteen 2022 positiivisella mielellä. Uskomme vahvan kasvun jatkuvan, ja yhtiön kannattavuuden
paranevan. Monet Fodelia-konsernin tuotteet ja ratkaisut sopivat hyvin toimintaympäristön muutokseen ja
kuluttajien toiveisiin. Julkisen sektorin kohteita on tulossa kilpailutuksiin runsaasti vuoden 2022 aikana johtuen
muun muassa sote-ratkaisun tuottamasta uudesta tilanteesta markkinoilla sekä käynnissä olevista markkinan
uudelleenjärjestäytymisistä. Vahvojen kasvunäkymien vuoksi olemme päivittäneet pitkän aikavälin tavoitteemme.
Liikevaihdon osalta tavoitteemme on ylittää 100 miljoonaa euroa vuonna 2026. Tiedotimme 24.1.2022
aloittavamme selvityksen mahdollisesta siirtymisestä Helsingin pörssilistalle loppuvuonna 2022. Vuonna 2021
rakennettu pohjatyö investointien, uusien asiakkaiden hankinnan ja toiminnan kehittämisen kautta tuo hyvän
pohjan vuoden 2022 liiketoiminnalle.
Haluan kiittää asiakkaitamme, työntekijöitämme ja yhteistyökumppaneita vuodesta 2021.”
YHTIÖN STRATEGIA JA TALOUDELLISET TAVOITTEET
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 pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat:
•
•
•
•
•

Konsernin liikevaihto on yli 100 miljoonaa euroa vuonna 2026.
Konsernin liikevoittomarginaali on noin 8-10 %.
Konsernin sijoitetun pääoman tuotto on yli 10 %.
Konsernin korolliset velat suhteessa käyttökatteeseen ovat alle 3.
Yhtiö pyrkii jakamaan vähintään 35 % tuloksestaan osinkoina omistajilleen.

Esitetyt tavoitteet eivät ole ennusteita yhtiön tulevasta kehityksestä.
TALOUDELLINEN KEHITYS KATSAUSKAUDELLA
Liikevaihdon kehitys
Konsernin liikevaihto kasvoi tammi- joulukuussa 11 109 tuhatta euroa eli 48,4 % edellisvuodesta ja oli 34 072 tuhatta
euroa (22 963). Liikevaihdon kasvusta 4 740 tuhatta euroa oli orgaanista kasvua ja 6 369 tuhatta euroa tuli
yrityshankintojen kautta.
Loka-joulukuussa konsernin liikevaihto kasvoi 44,7 % edellisvuodesta ja oli 9 061 tuhatta euroa (6 263).
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Liikevaihto
yksiköittäin
Real Snacks Oy
Feelia Oy +
FodNet
Perniön Liha Oy
ja Pita Factory
Oy
Muut yksiköt ja
eliminoinnit
Fodeliakonserni
yhteensä

10-12/
2021

10-12/
2020

Muutos
-%

7-12/
2021

7-12/
2020

Muutos
-%

1-12/
2021

1-12/
2020

Muutos
-%

2 079

1 744

19,2

4 185

3 851

8,7

8 077

7 343

10,0

5 350

4 191

27,7

10 552

8 341

26,5

19 519

15 710

24,2

1 634

328

398,1

3 256

328

892,7

6 697

328

1941,4

-57

-117

51,3

-221

-418

-47,2

17 935

12 403

30,8

34 072

22 963

48,4

-3

9 061

6 263

44,7

Tuloksen kehitys
Konsernin liikevoitto kasvoi tammi-joulukuussa edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 347 tuhatta euroa
ja oli 1 186 tuhatta euroa (839). Konsernin tammi-joulukuun liiketulos ennen konserniliikearvon poistoja (EBITA) oli
1 505 tuhatta euroa ja 4,4 prosenttia liikevaihdosta (963 tuhatta euroa ja 4,2 %). EBITA kasvoi 56 prosenttia
edellisvuoteen verrattuna.
Konsernin loka-joulukuun liikevoitto oli 338 tuhatta euroa (315). EBITA kasvoi 21 prosenttia ja oli 4,6 prosenttia
liikevaihdosta.
Liikevoitto yksiköittäin
Real Snacks Oy
Feelia Oy + Fodnet
Perniön Liha Oy ja Pita Factory
Oy
Muut yksiköt ja eliminoinnit
Liiketoimintojen tulos (EBITA)
konserniliikearvopoistot
Fodelia-konserni yhteensä

10-12/
2021
89

10-12/
2020
50

Muutos
-%
80,1

7-12/
2021
140

7-12/
2020
73

Muutos
-%
91,8

1-12/
2021
304

1-12/
2020
212

Muutos
-%
43,4

568

387

47,0

1 425

736

93,6

1 898

1 162

63,4

-1
-238
418
-80

39
-130
346
-31

-102,6
-83,1
20,8
-155,0

91
-391
1 265
-160

39
-230
618
-62

133,3
-70,0
104,7
-158,1

136
-833
1 505
-320

39
-451
963
-124

243,6
-84,7
56,3
-156,8

338

315

7,4

1 105

556

98,7

1 186

839

41,4

LIIKETOIMINTA-ALUEIDEN MERKITTÄVIMMÄT TAPAHTUMAT
Real Snacks Oy:
Real Snacksin liikevaihto kasvoi 10 prosenttia tammi-joulukuussa 2021 ja oli 8 077 tuhatta euroa (7 343). Omien
brändituotteiden liikevaihto kasvoi 27 prosenttia, mikä tuki yhtiön tavoitetta kääntää omien ja private label tuotteiden suhdetta kannattavuuden kannalta parempaan suuntaan. Yhtiössä panostetaan vahvasti myyntityön
kehittämiseen uuden myyntiorganisaation myötä.
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Real Snacksin tuotantolaitoksella otettiin alkuvuonna 2021 käyttöön pakkausautomaatiolaitteet, joiden ansiosta on
saatu säästöä henkilöstökustannuksissa sekä tehokkuutta tuotantoon. Yhtiön liikevoitto kasvoi 43 prosenttia
edellisvuoteen verrattuna, vaikka tulosta rasitti kohonneet raaka-aine- ja materiaalikustannukset.
Feelia Oy ja FodNet Oy:
Feelian ja FodNetin yhdistetty liikevaihto kasvoi tammi-joulukuussa 24 prosenttia edellisvuoteen verrattuna, vaikka
koronapandemia ja siihen liittyvät rajoitustoimenpiteet kurittivat Feelialle tärkeän foodservice-sektorin markkinaa.
Kasvussa korostuivat kuluttajille suunnatun verkkokaupan kasvu sekä uudet asiakkuudet hoiva- ja julkisella sektorilla.
Sitä vastoin myynti koulu- ja muuhun lounasruokailuun laskivat etäkoulun ja etätyön vaikutuksesta.
Feelian ja FodNetin kannattavuus kehittyi tilikaudella hyvin. Liikevoitto kasvoi 63 prosenttia ja oli noin 10 prosenttia
liikevaihdosta. Tilikauden aikana toteutettiin lukuisia kasvua ja toiminnan tehostamista tukevia investointeja.
Pyhännän tuotantolaitoksella valmistui yli 5000 neliön laajennus, joka mahdollistaa kasvavan tuotantokapasiteetin
lisäksi erikoisruokavaliotuotteiden sekä pienten kuluttajapakkauksien entistä tehokkaamman valmistuksen.
Feelia Ruokakauppana tunnettu Feelian verkkokauppaliiketoiminta yhtiöitettiin 1.5.2021 omaksi yhtiökseen (FodNet
Oy) tukemaan liiketoiminnan vahvaa kasvua. Feelia Ruokakaupan liikevaihto kasvoi vuonna 2021 116 prosenttia ja
oli 4,7 miljoonaa euroa. Yhtiö on panostanut erityisesti tunnettuuden kasvattamiseen, logistiikan kehittämiseen
sekä markkinointiin. Aktiivista kehitystyötä on tarkoitus jatkaa myös vuonna 2022.
Perniön Liha Oy ja Pita Factory Oy
Perniön Liha ja Pita Factory liittyivät Fodelia-konserniin vuodenvaihteessa 2021. Yhtiöiden yhdistäminen osaksi
Fodelia-konsernia on edennyt suunnitelmien mukaan, ja yhtiöiden välillä on käynnistetty tuotevalikoimia ja
myyntikanavia koskevia yhteistyöhankkeita. Näiden hankkeiden kautta voidaan saada merkittäviä synergiaetuja sekä
uusia kasvumahdollisuuksia.
Liiketoiminnan kehitys jäi vuonna 2021 tavoitetasoa heikommaksi. Koronapandemia vaikutti negatiivisesti erityisesti
Pita Factoryn liiketoimintaan ja myös Perniön Lihan myynti jäi tavoitteista. Yhtiöiden myyntiorganisaatiota on
uudistettu loppuvuonna 2021 ja tämän uskotaan tuovan positiivista kehitystä vuodelle 2022.
Pita Factoryn tehtaalla Jokioisissa investoitiin sämpyläkoneeseen, mikä tuo tehokkuutta ja tasalaatuisuutta
tuotantoon. Myös Pita Factoryn tuotteiden reseptiikkaa on uudistettu. Perniön Lihan makkarat saivat jälkeen
tunnustusta, kun Akateeminen Kiuas-Seura (AKS) valitsi vuoden 2021 parhaaksi lenkkimakkaraksi Perniön Liha Oy:n
omistaman Helsingin Makkaratehdas -brändin Cheddar-Jalapenolenkin ja vuoden parhaaksi bratwurstiksi Helsingin
Makkaratehtaan Oktober Bratwurst-Duon (Savupaprika & Cheddar).
Fodbar Oy:
Yhteisyrityksemme Fodbarin ensimmäiset kohteet ovat käynnistyneet vuoden 2021 aikana, ja yhtiölle valittu uusi
toimitusjohtaja Nina Rokkila on aloittanut työssään 1.2.2022. Yhtiön osuus konsernin liikevaihdosta oli vielä vuonna
2021 vähäinen, mutta kasvunäkymät ovat hyvät.
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YHTIÖN TASE, RAHOITUS JA INVESTOINNIT
Konsernin taseen loppusumma 31.12.2021 oli 26 380 tuhatta euroa (20 886). Konsernin omavaraisuusaste oli 37,5 %
(42,1 %) ja nettovelkaantumisaste 113,6 % (72,3 %). Yhtiön taseen tunnuslukuihin vaikutti tilikauden aikana
toteutetut merkittävät investoinnit.
Yhtiön vuoden 2021 nettoinvestoinnit (ilman investointitukea) olivat 6 058 tuhatta euroa (4 965 tuhatta euroa).
Investointeihin sisältyy Feelian tehtaan laajennusinvestointi 1 741 tuhatta euroa (vuoden 2021 osuus
kokonaiskustannuksista). Tämän lisäksi Feelialla investoitiin kone- ja laitehankintoihin 1 220 tuhatta euroa ja
aineettomiin hyödykkeisiin 241 tuhatta euroa. Real Snacks Oy kone- ja laitehankintoihin investoitiin 883 tuhatta
euroa, tehdasrakennuksen hankintaan 480 tuhatta euroa ja investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin 494 tuhatta
euroa. Perniön Lihan ja Pita Factoryn investoinnit olivat 637 tuhatta euroa ja FodNet Oy:n 362 tuhatta euroa.
Feelian, Real Snacksin ja Perniön Lihan investointeihin on myönnetty ELY:n tukea yhteensä noin 1 570 tuhatta euroa.
Konserni sai lisäksi vuonna 2021 Business Finlandin kehitystukea liiketoiminnan häiriötilanteessa yhteensä 30
tuhatta euroa.
Konsernin likvidit rahavarat kauden päättyessä olivat 281 tuhatta euroa (1 696). Konsernilla oli 31.12.2021
käytettävissä limiittiä 443 tuhatta euroa. Korollisten velkojen määrä oli 11 507 tuhatta euroa (8 035).
YHTIÖN HENKILÖSTÖ, JOHTO JA HALLINTO
Konsernin henkilömäärät olivat:
Henkilömäärä keskimäärin (FTE)
Real Snacks Oy
Feelia Oy + FodNet (Beofood Oy
30.9.2020 asti)
Perniön Liha Oy + Pita Factory Oy
Muut yksiköt
Yhteensä

1−12/2021
21
70

1−12/2020
28
58

Muutos-%
-25,0
20,7

31
5
127

3
89

66,7
42,7

Henkilömäärän kasvusta suurin osa (31 henkilöä) tuli yrityshankintojen kautta. Real Snacksin henkilömäärä laski
tuotantotoimintojen automatisoinnin kautta 25 prosenttia. Feelian liiketoiminnan kasvun myötä erityisesti
tuotantohenkilöstön määrä kasvoi, kokonaiskasvu 21 prosenttia.
Hallitus, johtoryhmä ja tilintarkastajat
Fodelian hallituksen muodostavat tilikaudella Mikko Paso (hallituksen puheenjohtaja), Helene Auramo, Markku
Lampela, Marc Moberg ja Eero Raappana.
Fodelian johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja Mikko Tahkola, talousjohtaja Kati Kokkonen sekä tytäryhtiöiden
toimitusjohtajat Arja Kastarinen (Real Snacks Oy), Jukka Ojala (Feelia Oy), Rami Himanto (Perniön Liha Oy) ja Sanna
Kittelä (FodNet Oy).
Fodelia-konsernin tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena
tilintarkastajana KHT Sami Posti.
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OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT
Liikkeelle lasketut osakkeet ja osakepääoma
Yhtiön osakemäärä tilikauden lopussa oli 7 417 309. Liikkeelle laskettujen osakkeiden keskimääräinen lukumäärä oli
7 400 330 osaketta. Jokainen osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiön yhtiökokouksessa, ja ne tuottavat yhtäläisen
oikeuden osinkoon.
Katsauskauden päättyessä yhtiöllä oli 3 137 (2 829) osakkeenomistajaa.
Yhtiön osakepääoma oli katsauskauden lopussa 80 tuhatta euroa. Yhtiön hallussa oli tilikauden lopussa 3944 omaa
osaketta. Osakkeiden hankintameno oli 30 tuhatta euroa.
Fodelian hallitus käytti yhtiökokouksessa 27.4.2020 myönnettyä osakeantivaltuutusta ja toteutti alkuvuonna 2021
seuraavat osakeannit:
13.1.2021 rekisteröitiin 234 799 uutta osaketta Perniön Lihan osakehankintaan liittyen, mikä vastasi noin 3,2 %
kokonaisosakemäärästä.
TJ Jockis Oy:n ja sen tytäryhtiö Pita Factory Oy:n osakehankintaan liittyen rekisteröitiin 29.1.2021 130 730 uutta
osaketta, mikä vastasi noin 1,8 % Fodelian kokonaisosakemäärästä.
Fodelia Oyj:n hallitus käytti yhtiökokouksessa 20.4.2021 myönnettyä valtuutusta ja päätti 9.9.2021 suunnatusta
maksullisesta osakeannista, jossa yhtiö luovutti hallussaan olevia omia osakkeita Fodelia-konsernin työntekijöille
osana yhtiön osakesäästöohjelmaa. Luovutettujen Fodelia Oyj:n osakkeiden määrä oli 2372 ja hinta oli yhteensä 19
308,08 euroa.
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. - 31.12.2021 välisenä aikana yhteensä 1 618 978 osaketta eli 21,8 % osakkeiden
määrästä. (1 662 821 osaketta, 23,6 % osakkeiden määrästä). Vaihdon arvo oli 12,9 miljoonaa euroa (12,9 miljoonaa
euroa).
Osakkeen päätöskurssi katsauskauden viimeisenä kaupankäyntipäivänä oli 7,74 euroa per osake (8,42).
Katsauskauden alin kaupankäyntikurssi oli 7,06 euroa per osake (5,40), ylin 9,28 euroa per osake (11,18) ja kauden
keskikurssi 8,01 euroa per osake (7,74). Fodelia-konsernin markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 57,4 miljoonaa
euroa (59,4).
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
ajanjaksolle 1.7.2020-30.6.2022 (A) ja johtoryhmille suunnatusta tulostavoitteisiin perustuvasta ohjelmasta
ajanjaksolle 2020-2022 (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
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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, toisella säästökaudella 1.1.2021-30.6.2021 säästöt olivat 71 178 euroa ja
kolmannella säästökaudella 1.7.2021-31.12.2021 säästöt olivat 98 831 euroa. Annettavien ilmaisosakkeiden määrä
syksyllä 2022 olisi noin 40 000 osaketta, mikäli säästömäärä säilyy kolmannen säästökauden tasolla ja osakekurssi
vastaa vuoden 2021 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 700 tuhatta euroa, mikä vastaa katsauskauden
keskikurssilla laskettuna 87 500 osaketta. Lopulliseen osakemäärään vaikuttaa tulostavoitteiden saavuttamisen
lisäksi maksuhetken osakekurssi.
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
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.
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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
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.
OHJEISTUS VUODELLE 2022
Yhtiön johto arvioi konsernin vuoden 2022 liikevaihdon olevan noin 40-50 miljoonaa euroa. Liikevoiton ja
suhteellisen kannattavuuden arvioidaan paranevan vuoteen 2021 verrattuna. Ennusteeseen tuo epävarmuutta
mahdollinen koronapandemian jatkuminen ja uudelleen kiihtyminen.
HALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ
Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2021 olivat 9 669 420,39 euroa.
Hallitus ehdottaa, että osinkoa maksetaan 0,04 euroa osaketta kohden. Yhtiön hallussa mahdollisesti oleville omille
osakkeille ei makseta osinkoa. Voitonjakoehdotuksen tekopäivänä 9.2.2022 osingon kokonaismäärä on 296 534,60
euroa. Muu osa voitonjakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan. Hallitus ehdottaa osingon maksamista
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yhdessä erässä toukokuussa 2022. Yhtiön taloudellisessa asemassa ja osingonmaksukyvyssä ei tilikauden
päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia.
KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
24.1.2022 Fodelia Oyj tiedotti, että se on päättänyt käynnistää selvitystyön yhtiön mahdollisesta
siirtymisestä Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle loppuvuonna 2022.
YHTIÖN TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN
Vuonna 2022 yhtiö julkaisee seuraavat taloudelliset tiedotteet ja raportit
•
•
•
•

Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2022 julkaistaan 17.3.2022
Liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuulta 2022 julkaistaan 3.5.2022
Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2022 julkaistaan 10.8.2022
Liiketoimintakatsaus tammi-syyskuulta 2022 julkaistaan 2.11.2022

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 12.4.2022. Yhtiön hallitus kutsuu varsinaisen
yhtiökokouksen koolle erikseen myöhemmin.
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TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN LAADINTAPERIAATTEET
Tilinpäätöstiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomia, ja ne on laadittu Suomen lainsäädännön (FAS) mukaisesti.
Tilinpäätöstiedotteen luvut esitetään tuhansina euroina, ja ne on pyöristetty tarkoista luvuista.
Konsernin tuloslaskelma

1000 eur
7 -12/2021
Liikevaihto
Varaston muutos
Liiketoiminnan muut tuotot

7-12/2020

1-12/2021

1-12/2020

17 935

12 403

34 072

22 963

274

-55

315

78

99

136

178

301

Materiaalit ja palvelut

-9 882

-6 261

-18 473

-11 778

Henkilöstökulut

-3 027

-2 008

-5 998

-3 850

Liiketoiminnan muut kulut

-3 772

-3 243

-7 684

-6 018

Käyttökate
Poistot ja arvonalentumiset
Liikevoitto
Rahoitustuotot ja -kulut
Voitto ennen veroja
Tuloverot ja laskennalliset verot
Katsauskauden voitto

1 627

973

2 410

1 695

-523

-417

-1 224

-857

1 105

556

1 186

839

-152

-88

-231

-186

953

468

955

653

-252

-30

-302

-30

700

438

653

623
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Konsernin tase
1000 eur
31.12.2021

31.12.2020

Pysyvät vastaavat
Kehittämismenot

4

Aineettomat oikeudet

43

Liikearvo

80

45

Konserniliikearvo

4 679

3 567

Muut aineettomat hyödykkeet ja ennakkomaksut

1 124

470

5 926

4 087

221

113

Rakennukset ja rakennelmat

5 939

2 134

Koneet ja kalusto

5 912

3 338

793

4 242

12 865

9 827

Aineettomat hyödykkeet yhteensä
Maa- ja vesialueet

Muut aineelliset hyödykkeet ja ennakkomaksut
Aineelliset hyödykkeet yhteensä
Osuudet omistusyhteysyrityksissä

76

Saamiset omistusyhteysyrityksiltä

135

10

Muut osakkeet ja osuudet

109

109

Muut saamiset

200

Sijoitukset yhteensä

444

195

19 235

14 109

Vaihto-omaisuus

2 845

1 760

Myynti- ja muut saamiset

4 019

3 322

281

1 696

7 145

6 777

26 380

20 886

Pysyvät vastaavat yhteensä
Vaihtuvat vastaavat

Rahat ja pankkisaamiset
Vaihtuvat vastaavat yhteensä
Vastaavaa yhteensä
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Oma pääoma
Osakepääoma

80

80

Muut rahastot

9 000

8 489

Edellisten tilikausien voitto/tappio

148

-426

Tilikauden voitto/tappio

653

623

9 881

8 766

7 020

5 590

357

257

7 377

5 847

4 487

2 445

Oma pääoma yhteensä
Vieras pääoma
Korolliset velat
Muut pitkäaikaiset velat
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä
Korolliset velat
Saadut ennakot

49

Osto- ja muut velat

4 635

3 780

9 122

6 274

Vieras pääoma yhteensä

16 499

12 121

Vastattavaa yhteensä

26 380

20 886

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä
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Konsernin rahoituslaskelma

Liiketoiminnan rahavirta:
Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja
Suunnitelman mukaiset poistot
Rahoitustuotot ja -kulut
Muut oikaisut
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta
Käyttöpääoman muutos:
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lis.(-)/väh.(+)
Vaihto-omaisuuden lisäys(-)/vähennys(+)
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys(+)/vähennys(-)
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskul.
Saadut osingot liiketoiminnasta
Saadut korot liiketoiminnasta
Maksetut välittömät verot
Liiketoiminnan rahavirta
Investointien rahavirta:
Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin
Tytäryhtiöiden hankinnat vähennettynä hankintahetken
rahavaroilla
Investoinnit muihin sijoituksiin
Myönnetyt lainat
Saatu investointituki
Investointien rahavirta

1-12/2021

1-12/2020

955
1 224
231
2 410

653
857
186
-11
1 684

-335
-1 050
575
1 599

-599
-134
414
1 365

-298
63
4
-423
946

-172
1
-45
1 150

-6 058

-4 965

-1 461
-249

-3 014
-30
-10

1 570
-6 198

-8 018

Rahoituksen rahavirta:
Maksullinen oman pääoman lisäys
Omien osakkeiden hankinta
Listautumisannin kulut
Lyhytaikaisten lainojen nostot
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut
Pitkäaikaisten lainojen nostot
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut
Maksetut osingot ja muu voitonjako
Rahoituksen rahavirta

3 284
-1 700
3 800
-1 991
-519
3 837

3 998
-841
-494
4 417

Rahavarojen muutos
Rahavarat kauden alussa
Rahavarat kauden lopussa

-1 415
1 696
281

-2 451
4 147
1 696

1 011
-48

1 815
-85
23
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Konsernin oman pääoman muutoslaskelma

1000 eur
31.12.2021

31.12.2020

Sidottu oma pääoma kauden alussa

80

80

Sidottu oma pääoma kauden lopussa

80

80

8 489

7 167

1 011

1 815

Sidottu oma pääoma

Vapaa oma pääoma
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto kauden
alussa
Osakevaihto
Osakeanti

19

Pääomanpalautus
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto kauden
lopussa
Voitto edellisiltä tilikausilta

-519

-494

9 000

8 489

197

-376

Oikaisut edellisiltä tilikausilta

-50

Omien osakkeiden hankinta

-48

Katsauskauden tulos

653

623

Vapaa oma pääoma kauden lopussa

9 801

8 686

Oma pääoma yhteensä

9 881

8 766
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Annetut vakuudet, sopimusvastuut ja taseen ulkopuoliset vastuut

1000 eur

31.12.2021

31.12.2020

6 356

5 634

Lainat rahoituslaitoksilta
Rahoituslainat
Nostettu luottolimiitti

777

Myönnetty limiitti

1 220

350

443

350

Vakuudeksi annettujen tytäryhtiöosakkeiden kirjanpitoarvo

8 333

2 808

Yrityskiinnitykset

8 351

4 501

Kiinteistökiinnitykset

8 694

8 194

Vakuudet yhteensä

24 701

15 503

Factoring-velka

1 453

1 246

Pantatut myyntisaamiset

1 848

1 503

Seuraavan 12 kk kuluessa maksettavat

61

49

Myöhemmin maksettavat

80

108

165

289

29

29

72

81

2 785

1 143

98

53

Nostamaton limiitti
Rahoituslainojen vakuudet

Rahoitetut myyntisaamiset

Leasingvastuut

Vuokravastuut
Vuokravastuut irtisanomisajalta
Taseeseen sisältyvät vuokravakuustalletukset
Muut vastuut
Takausvastuu
Osamaksuvelkojen sitoumukset
Yrityskortit
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Tunnuslukujen laskentakaavat
Käyttökate (EBITDA)

Käyttökate liikevaihdosta, %

= Liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot – varaston muutos –
valmistus omaan käyttöön – materiaalit ja palvelut –
henkilöstökulut – liiketoiminnan muut kulut
= 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 9.2.2022 kello 12 alkaen.
Esitystä voi myös seurata suorana lähetyksenä osoitteessa https://fodelia.videosync.fi/2021-h2-tulosjulkistus
Esityksestä taltioitu video ja esitysmateriaali julkaistaan myöhemmin osoitteessa http://www.fodelia.fi

9.2.2022
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, 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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