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FODELIA-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. - 31.12.2022 (tilintarkastamaton) 

 
FODELIA-KONSERNIN LIIKEVAIHTO KASVOI TAMMI-JOULUKUUSSA 23 PROSENTTIA, KOHONNEET 

KUSTANNUKSET LASKIVAT KANNATTAVUUTTA 

TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN PÄÄKOHDAT 

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

ajanjaksoon vuonna 2021 ja ovat samaa yksikköä. 

Tammi-joulukuun 2022 yhteenveto  

• Konsernin liikevaihto kasvoi 23,0 % ja oli 41 621 tuhatta euroa (33 843 tuhatta euroa) 

• Konsernin käyttökate oli 2 870 tuhatta euroa ja 6,9 % liikevaihdosta (2 599 ja 7,7 % liikevaihdosta)  

• Konsernin liikevoitto oli 1 107 tuhatta euroa ja 2,7 % liikevaihdosta (1 375 ja 4,1 %) 

• Konsernin tilikauden tulos oli 8 tuhatta euroa ja 0,0 % liikevaihdosta (653 ja 1,9 %) 

 

Heinä-joulukuun 2022 yhteenveto  

• Konsernin liikevaihto kasvoi 25,2 % ja oli 22 190 tuhatta euroa (17 719) 

• Konsernin käyttökate oli 1 594 tuhatta euroa ja 7,2 % liikevaihdosta (1 741 ja 9,8 %)  

• Konsernin liikevoitto oli 652 tuhatta euroa ja 2,9 % liikevaihdosta (1 219 ja 6,9 %) 

• Konsernin tilikauden tulos oli -23 tuhatta euroa ja -0,1 % liikevaihdosta (700 ja 4,0 %) 

 

Loka-joulukuun 2022 yhteenveto 

• Konsernin liikevaihto kasvoi 26,2 % ja oli 11 266 tuhatta euroa (8 928) 

• Konsernin käyttökate oli 1 000 tuhatta euroa ja 8,9 % liikevaihdosta (765 ja 8,6 %) 

• Konsernin liikevoitto oli 502 tuhatta euroa ja 4,5 % liikevaihdosta (401 ja 4,5 %) 

• Konsernin katsauskauden tulos oli 13 tuhatta euroa ja 0,1 % liikevaihdosta (174 ja 2,0 %) 

 

Hallitus esittää, että yhtiö maksaa osinkoa 0,03 euroa osakkeelta. Lisäksi hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että se 

valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 0,03 euron lisäosingon maksamisesta.  

Ohjeistus vuodelle 2023 

Yhtiön johto arvioi konsernin vuoden 2023 liikevaihdon olevan noin 45–52 miljoonaa euroa. Liikevoittomarginaalin 

arvioidaan kasvavan edellisvuoteen verrattuna. 

 

Ennusteeseen tuo epävarmuutta Ukrainan sodan vaikutukset materiaalihintoihin, materiaalien saatavuuteen ja 

yleiseen hintatasoon sekä mahdollinen koronapandemiasta johtuvien rajoitusten lisääminen. 
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Avainluvut 

TOIMITUSJOHTAJA MIKKO TAHKOLA: 

Vuosi 2022 jää mieleen poikkeuksellisena ajanjaksona. Ukrainan sodan synnyttämä epävarmuus ja erittäin voimakas 

inflaatiokehitys toivat merkittävän haasteen liiketoimintaan. Kustannusten voimakas nousu kuritti monen muun 

elintarvikealan yrityksen tavoin myös Fodelia-konsernia. Raaka-aineiden, materiaalien sekä rahti- ja 

energiakustannusten voimakas nousu laski konsernin yhtiöiden kannattavuutta. Kustannusten kasvua on saatu 

sopimusteknisistä syistä vietyä myyntihintoihin viiveellä, viimeisimmät suuremmat hinnankorotukset ovat astuneet 

voimaan 1.1.2023. 

Toisaalta vuosi 2022 oli Fodelialle vahvan kasvun ja kehityksen vuosi. Konsernin liikevaihto jatkoi tasaista kasvua, ja 

saimme uusia asiakkuuksia sekä kehitimme toimintaamme. Lisäksi konserniin liittyi 31.8.2022 tehdyn yrityskaupan 

myötä Marjavasu Oy, jonka myötä tuotevalikoimamme laajentui, ja pystymme tarjoamaan entistä paremman 

palvelukonseptin nykyisille ja tuleville asiakkaille. 

Fodelia-konsernin tammi-joulukuun liikevaihto kasvoi 23,0 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon 

verrattuna. Kasvua tuki myynnin onnistumisten lisäksi Fodelialle tärkeän Foodservice-markkinan piristyminen. 

Foodservice-tukkukaupan liikevaihto kasvoi 16,1 prosenttia tammi-joulukuussa 2022 edellisvuoden vastaavaan 

ajankohtaan verrattuna (PTY ry). Päivittäistavaroiden markkina kasvoi 3,3 % tammi-joulukuussa 2022 (PTY ry). 

Foodservice-markkinoilla toimivan Feelian liikevaihto kasvoi markkinakehitystä nopeammin. Yhtiön 

kokonaisliikevaihto kasvoi 25,7 prosenttia ja myynti Foodservice-asiakkaille jopa 39,5 prosenttia. Feelia sai vuonna 

2022 useita uusia hoiva-asiakkuuksia, ja yhtiön myynti koulusektorille kasvoi myös merkittävästi. Feelian kasvu on 

edennyt tasaisen vahvasti huolimatta viime vuosien haastavasta toimintaympäristöstä, ja yhtiön tulevaisuuden 

kasvunäkymät ovat edelleen erittäin hyvät. Kasvua tukee koko Foodservice-alaa vaivaava työvoimapula, jolloin 

Feelian työvoiman tarvetta vähentävälle konseptille on kysyntää muun muassa julkishallinnon asiakkuuksissa.  

Konserni 
10-12/ 

2022 

10-12/ 

2021 

Muutos 

-% 

7-12/ 

2022 

7-12/ 

2021 

Muutos 

-% 

1-12/ 

2022 

1-12/ 

2021 

Muutos 

-% 

Liikevaihto 11 266 

 

8 928 26,2 22 190 17 719 25,2 41 621 33 843 23,0 

Käyttökate 1 000 765 30,7 1 594 1 741 -8,5 2 870 2 599 10,4 

    % liikevaihdosta 8,9 8,6  7,2 9,8  6,9 7,7  

EBITA 

 

613 481 27,4 853 1 378 -38,1 1 468 1 695 -13,4 

    % liikevaihdosta 5,4 5,4  3,8 7,8  3,5 5,0  

Liikevoitto 502 401 25,2 652 1 219 -46,5 1 107 1 375 -19,5 

    % liikevaihdosta 4,5 4,5  2,9 6,9  2,7 4,1  

Tilikauden tulos 13 174 -92,5 -23 700 -103,3 8 653 -98,8 

    % liikevaihdosta 0,1 2,0  -0,1 4,0  0,0 1,9  

Osakekohtainen tulos, € 0,00 0,02  0,00 0,09  0,0 0,09  

Omavaraisuusaste % 46,8 37,9  46,8 37,9  46,8 37,9  

Nettovelkaantumisaste % 45,5 114,0  45,5 114,0  45,5 114,0  

Oman pääoman tuotto % 0,4 7,1  -0,4 14,2  0,1 6,6  

Sijoitetun pääoman tuotto 

% 

5,1 6,3  4,1 10,4  3,3 5,9  

Taseen loppusumma 27 548 26 094 5,6 27 548 26 094 5,6 27 548 26 094 5,6 
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Feelian Pyhännän tehtaalla tehtiin vuonna 2022 yli 28 miljoonaa annosta ruokaa. Tehtaan tuotantoprosessia on 

kehitetty syksyn aikana, mikä on parantanut entisestään toimitusvarmuutta, ja mahdollistaa vuoden 2023 

kasvunäkymiin vastaamisen ilman merkittäviä investointeja. Pidemmällä aikavälillä harkittavaksi tulee mahdollinen 

tuotantolaitosinvestointi vastaamaan kasvavaan kasvis- ja kalatuotteiden kysyntään. 

Kuluttajaliiketoimintaan keskittyvän Fodelia Retailin liikevaihto kasvoi 12,6 % vuonna 2022. Liiketoiminta-alue 

muodostui 1.7.2022 toteutetun organisaatiouudistuksen myötä, jossa Real Snacks Oy:n, Perniön Liha Oy:n, Pita 

Factory Oy:n ja FodNet Oy:n liiketoiminnot yhdistettiin. Organisaatiouudistus on tuonut toivottua tehokkuutta ja 

vähentänyt päällekkäistä tekemistä yksiköissä. Liiketoiminta-alueen operatiivinen tulos on jo parantunut toisella 

vuosipuoliskolla, mutta uudelleen organisoinnin tuomat kustannussäästöt näkyvät täysimääräisinä vuonna 2023. 

Mielenkiintoinen lisä Fodelia Retailin toimintaan ovat alkuvuonna 2023 lanseeratut, kyseisen liiketoiminta-alueen 

kautta päivittäistavarakauppaan myytävät Feelian valmisruoat. 

Yhteisyrityksemme Fodbarin sopimuskanta kasvoi kuluneena vuonna merkittävästi. Pitkäjänteinen kehitystyö ja 

tehdyt panostukset ovat kantamassa hedelmää. Yhtiön liikevaihdon arvioidaan nousevan jo lähelle kymmentä 

miljoonaa euroa ja tuloksen kääntyvän voitolliseksi vuoden 2023 aikana.  

Konsernissa vuonna 2021 käynnistynyt toiminnanohjausjärjestelmäprojekti on edennyt hyvin ja mahdollistaa tiedolla 

johtamisen entistä paremmin. Huhtikuussa uusi järjestelmä otettiin käyttöön Feelialla, ja Perniön Lihan ja Pita 

Factoryn osalta käyttöönotto on loppusuoralla. Real Snacksillä järjestelmä otettiin käyttöön jo vuonna 2021. 

Vuoden lopussa toteutimme Feelian Pyhännällä sijaitsevan tehdaskiinteistön myynti ja takaisinvuokraus -järjestelyn. 

Toteutunut järjestely paransi konsernin maksuvalmiutta, laski velkaantuneisuutta sekä toi rahavaroja tulevan kasvun 

rahoittamiseksi. 

Haluamme kiittää asiakkaitamme, työntekijöitämme sekä yhteistyökumppaneitamme kuluneesta vuodesta. Vaikka 

kohtasimme kuluneena vuonna odottamattomia haasteita, lähdemme vuoteen 2023 hyvillä mielin. Pahin 

inflaatiopiikki vaikuttaa taittuneen, ja esimerkiksi energian hinta on jo lähtenyt laskuun. Konsernissa toteutetut 

kehitys- ja sopeutustoimenpiteet mahdollistavat kannattavampaa kasvua tulevaisuudessa. 

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. 
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Esitetyt tavoitteet eivät ole ennusteita yhtiön tulevasta kehityksestä. 

TALOUDELLINEN KEHITYS KATSAUSKAUDELLA 

Liikevaihdon kehitys  

Konsernin liikevaihto kasvoi tammi- joulukuussa 7 778 tuhatta euroa eli 23,0 % edellisvuodesta ja oli 41 621 tuhatta 

euroa (33 843). Liikevaihto kasvoi erityisesti Feelian Foodservice -liiketoiminnassa. 

Loka-joulukuussa konsernin liikevaihto kasvoi 26,2 % edellisvuodesta ja oli 11 266 tuhatta euroa (8 928).  

Liikevaihto 
yksiköittäin 

10-12/ 
2022 

10-12/ 
2021 

Muutos 
-% 

7-12/ 
2022 

7-12/ 
2021 

Muutos 
-% 

1-12/ 
2022 

1-12/ 
2021 

Muutos 
-% 

Feelia 5 948 5 092 16,8 12 050 9 581 25,8 22 809 18 145 25,7 

Fodelia Retail 5 096 4 791 6,4 10 362 9 906 4,6 20 478 18 186 12,6 

Muut yksiköt 941 92 924,8 1 359 144 846,6 1 581 286 453,2 

Eliminoinnit -720 -1046 31,2 -1 582 -1 912 17,3 -3 247 -2 774 -17,1 

Fodelia-
konserni 
yhteensä 11 266 8 928 26,2 22 190 17 719 25,2 41 621 33 843 23,0 

 

Tuloksen kehitys  

Konsernin liikevoitto pieneni tammi-joulukuussa edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 268 tuhatta 

euroa ja oli 1 107 tuhatta euroa (1 375). Konsernin tammi-joulukuun liiketulos ennen konserniliikearvon poistoja 

(EBITA) oli 1 468 tuhatta euroa ja 3,5 prosenttia liikevaihdosta (1 695  tuhatta euroa ja 5,0 %).  

Konsernin loka-joulukuun liikevoitto oli 502 tuhatta euroa (401), kasvua 25,2 prosenttia. EBITA kasvoi 27,4 

prosenttia ja oli 5,4 prosenttia liikevaihdosta. 

Liikevoitto yksiköittäin 10-12/ 
2022 

10-12/ 
2021 

Muutos 
-% 

7-12/ 
2022 

7-12/ 
2021 

Muutos 
-% 

1-12/ 
2022 

1-12/ 
2021 

Muutos 
-% 

Feelia 925 451 104,9 1 104 1 362 -18,9 2 005 1 767 13,5 

Fodelia Retail  -115 205 -156,0 28 294 -90,3 36 571 -93,8 

Muut yksiköt ja eliminoinnit -197 -175 -12,3 -280 -277 -0,8 -573 -643 10,9 

Liiketoimintojen tulos (EBITA) 613 481 27,4 853 1 378 -38,1 1 468 1 695 -13,4 

Konserniliikearvopoistot -111 -80 -38,7 -201 -160 -25,8 -361 -320 -12,9 

Fodelia-konserni yhteensä 502 401 25,2 652 1 219 -46,5 1 107 1 375 -19,5 

 

Konsernin loka-joulukuun tulokseen vaikutti Feelian kiinteistön myynnistä syntynyt myyntivoitto 821 tuhatta euroa 

sekä kertaluontoiset uudelleenjärjestely- ja henkilöstön pitkän aikavälin sitouttamiskustannukset, yhteensä 432 

tuhatta euroa. Kertaluontoisten erät paransivat liikevoittoa yhteensä 389 tuhatta euroa. 

 

Konsernin tammi-joulukuun tulos oli 8 tuhatta euroa (653). Tulosta laski rahoituseriin sisältyvä yhteisyrityksen 

tappiollinen tulos 461 tuhatta euroa sekä rahoituksen uudelleenjärjestelykulut 89 tuhatta euroa. 

 
LIIKETOIMINTA-ALUEIDEN MERKITTÄVIMMÄT TAPAHTUMAT 

Feelia 
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Feelian liikevaihto kasvoi 25,7 % vuonna 2022. Foodservice-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 39,5 prosenttia, kun 
taas konsernin sisäinen myynti kasvoi 8,1 prosenttia. Feelian operatiivinen tammi-joulukuun liikevoitto ilman 
kertaluontoisia eriä laski edellisvuodesta ja oli noin 5,5 prosenttia liikevoitosta. Feelian kannattavuutta rasittivat 
voimakkaasti kohonneet raaka-aine- ja rahtikustannukset, joita ei ole saatu vietyä täysimääräisinä myyntihintoihin 
johtuen sopimuskäytännöistä. Osa myyntihintojen korotuksista on astunut voimaan vuoden 2023 alusta. 
 
Feelia sai vuoden 2022 aikana lukuisia uusia asiakkuuksia, joista suurimpia olivat Vantaan tilapalvelut Vantti Oy ja 
hoiva-alan yritys Validia Oy. Hoivasektorin merkitys Feelialle on viime vuosina kasvanut voimakkaasti. 
 
Kuluneena vuonna Feelialla on panostettu erityisesti kasvis- ja kalatuotteiden kehittämiseen, sekä tehty 
toimenpiteitä entistä vastuullisemman toiminnan varmistamiseksi. Tehtaan toimintoja kehittämällä on pystytty 
entisestään parantamaan toimitusvarmuutta ja nostamaan kapasiteettia. 
 
Joulukuussa 2022 toteutettiin Feelian Pyhännällä sijaitsevan tuotantolaitoksen myynti-takaisinvuokraus-järjestely. 
Kiinteistön myynnistä saaduilla rahoilla Feelia lyhensi korollista velkaansa noin 3,5 miljoonalla eurolla. 
 
Fodelia Retail 
Fodelia Retail -liiketoiminta-alueeseen yhdistyivät konsernin kuluttajaliiketoimintayhtiöt 1.7.2022 alkaen. Uudella 
liiketoimintarakenteella haetaan kustannussäästöjä sekä toiminnan tehostamista. Integrointi yhtenäiseksi 
liiketoiminta-alueeksi on sujunut hyvin, ja Real Snacks Oy:n, FodNet Oy:n, Perniön Liha Oy:n sekä Pita Factory Oy:n 
välillä on käynnissä fuusioprosessi. 
 
Liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi 12,6 prosenttia vuonna 2022. Liiketoiminta-alueeseen kuuluvan Feelia 
Ruokakaupan (FodNet Oy) liikevaihto kasvoi 13,7 prosenttia. Vähittäiskauppayhtiöiden Real Snacks Oy:n, Perniön 
Liha Oy:n ja Pita Factory Oy:n liikevaihdon kehitys oli maltillisempaa, kasvua 3,6 prosenttia. 
 
Liiketoiminta-alueen kannattavuus kehittyi kahtiajakoisesti. Vähittäiskauppayhtiöiden liikevoitto ilman 
kertaluontoisia eriä parani 32,6 prosenttia. Feelia Ruokakaupan kannattavuutta laski alkuvuoden voimakkaat 
kasvupanostukset. Verkkokaupan kasvun hidastuttua käynnistettiin sopeutustoimenpiteet, joiden avulla 
kannattavuutta saatiin loppuvuonna parannettua.  
 
Fodelia Retailin yksiköissä tehtiin merkittäviä kehitystoimenpiteitä kuluneen vuoden aikana. Feelia Ruokakaupassa 
panostettiin vuonna 2022 järjestelmäkehitykseen parantaen muun muassa verkkokauppajärjestelmän 
käytettävyyttä. Pita Factoryn tehtaalla Jokioisissa investoitiin merkittävästi koneisiin ja laitteistoon. Lisäksi Pita 
Factoryllä ja Perniön Lihalla valmisteltiin konsernin yhteisen toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoa. Myös 
myynnin osalta tapahtui positiivista kehitystä. Perunalastuja ja snackstuotteita valmistavalla Real Snacksillä alkoi uusi 
merkittävä private label -asiakkuus loppuvuoden aikana. 

Muut yksiköt: 

Marjavasu liittyi yrityskaupan kautta Fodelia-konserniin 31.8.2022. Konserniin liittyminen on tuonut yhtiölle uusia 

kasvun mahdollisuuksia, ja muun muassa yhtiön myyntiorganisaatiota on vahvistettu. Marjavasun liikevaihto vuonna 

2022 oli 3,1 miljoonaa euroa. Liikevaihto Fodelia-konserniin kuulumisen ajalta oli 1,1 miljoonaa euroa. 

Fodelian yhteisyritys Fodbarin liiketoiminta on lähtenyt kunnolla käyntiin. Yhtiö voitti kuluneena vuonna useita uusia 
ulkoistuskohteita. Vuoden 2022 liikevaihto oli vielä maltillisella tasolla, noin 1,5 miljoonaa euroa, mutta vuoden 2023 
tilauskanta indikoi liikevaihdon moninkertaistumista vuoden 2023 aikana. Fodbarin tulos esitetään Fodelia-konsernin 
rahoituserissä. 
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YHTIÖN TASE, RAHOITUS JA INVESTOINNIT 
 
Konsernin taseen loppusumma 31.12.2022 oli 27 548 tuhatta euroa (31.12.2021: 26 094 tuhatta euroa). Konsernin 

omavaraisuusaste oli 46,8 % (31.12.2021: 37,9 %) ja nettovelkaantumisaste 45,5 % (31.12.2021: 114,0 %). 

Konsernin likvidit rahavarat kauden päättyessä olivat 1 540 tuhatta euroa (136). Konsernilla oli 31.12.2022 

käytettävissä limiittiä 1 500 tuhatta euroa. Korollisten velkojen määrä oli 7 405 tuhatta euroa (11 396).  

Konsernin vuoden 2022 investoinnit (ilman investointitukea) olivat 2 100 tuhatta euroa (2021: 6 054 tuhatta euroa).  

Fodelia Oyj:n tytäryhtiö Feelia Oy toteutti 16.12.2022 Pyhännän tehdaskiinteistön myynti-takaisinvuokraus-

järjestelyn. Tehdaskiinteistön myyntihinta oli 6,63 miljoonaa euroa. Myydyn kiinteistön tasearvo oli 5,3 miljoonaa 

euroa. Tehdaskiinteistön myynti paransi konsernin likviditeettiä ja pienensi velkaantuneisuutta. 

YHTIÖN HENKILÖSTÖ, JOHTO JA HALLINTO 

Konsernin henkilömäärät olivat: 

Henkilömäärä keskimäärin (FTE) 1−12/2022 1−12/2021 Muutos-% 

Feelia 72 65 10,8 

Fodelia Retail 56 57 -1,8 

Muut yksiköt 6 3 100,0 

Yhteensä 134 125 7,2 

 

Hallitus, johtoryhmä ja tilintarkastajat 

Fodelian hallituksen muodostivat tilikaudella Mikko Paso (hallituksen puheenjohtaja), Helene Auramo, Markku 

Lampela, Marc Moberg ja Eero Raappana, sekä uutena jäsenenä Emma Tahkola 12.4.2022 alkaen. 

Fodelian johtoryhmään kuuluivat 1.7.2022 toteutetun organisaatiouudistuksen jälkeen toimitusjohtaja Mikko 

Tahkola, talousjohtaja Kati Kokkonen sekä Feelian toimitusjohtaja Jukka Ojala ja Fodelia Retail -liiketoiminta-alueen 

yhtiöiden toimitusjohtaja Sanna Kittelä. 

Fodelia-konsernin tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena 

tilintarkastajana KHT Sami Posti.   

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT 

Liikkeelle lasketut osakkeet ja osakepääoma 

Yhtiön osakemäärä tilikauden lopussa oli 8 043 640. Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana oli 7 

580 638 osaketta. Jokainen osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiön yhtiökokouksessa, ja ne tuottavat yhtäläisen 

oikeuden osinkoon.  

Katsauskauden päättyessä yhtiöllä oli 2 966 (31.12.2021: 3 137) osakkeenomistajaa.  

Yhtiön osakepääoma oli katsauskauden lopussa 80 tuhatta euroa. Yhtiön hallussa oli tilikauden lopussa 1 286 omaa 

osaketta. Osakkeiden hankintameno oli 10 tuhatta euroa. 

Fodelian hallitus käytti vuoden 2022 aikana osakeantivaltuutustaan ja toteutti seuraavat osakeannit:  
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Fodelia toteutti 21.3.2022 maksullisen suunnatun osakeannin, ja luovutti hallussaan olevia omia osakkeita Fodelia-

konsernin työntekijöille osana osakesäästöohjelmaa. Osakkeita luovutettiin 2 658 kappaletta. Myyntihinta oli 18 

tuhatta euroa, eli 6,80 euroa osakkeelta. 

Fodelian hallitus päätti 31.8.2022 suunnatusta osakeannista Marjavasu Oy:n hankintaan liittyen. Osakeannissa 

luovutettiin 549 828 uutta osaketta hintaan 5,82 euroa osakkeelta. Osakkeet rekisteröitiin 26.9.2022.  

Fodelian hallitus päätti 12.9.2022 järjestää suunnatun maksullisen osakeannin, jossa merkittiin 24 774 uutta 

osaketta hintaan 4,69 euroa osakkeelta. Lisäksi toteutettiin suunnattu maksuton osakeanti, jossa merkittiin 51 729 

uutta osaketta. Osakeannit liittyivät Fodelia-konsernin työntekijöille suunnattuun osakesäästöohjelmaan. Osakkeet 

rekisteröitiin 28.9.2022. 

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. - 31.12.2022 välisenä aikana yhteensä 1 068 251 osaketta eli 13,3 % osakkeiden 

määrästä (1 618 978 osaketta, 21,8 % osakkeiden määrästä). Vaihdon arvo oli 6,4 miljoonaa euroa (12,9 miljoonaa 

euroa). 

Osakkeen päätöskurssi katsauskauden viimeisenä kaupankäyntipäivänä oli 4,25 euroa per osake (7,74 euroa per 

osake). Katsauskauden alin kaupankäyntikurssi oli 3,97 euroa per osake (7,06 euroa per osake), ylin 7,96 euroa per 

osake (9,28 euroa per osake) ja kauden keskikurssi 5,97 euroa per osake (8,01 euroa per osake). Fodelia-konsernin 

markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 34,2 miljoonaa euroa (57,4 miljoonaa euroa).   

OSAKEPALKKIO-OHJELMAT 

Fodelia-konsernissa on katsauskaudella ollut käynnissä osakepalkkio-ohjelmia. 

Konsernin kaikille työntekijöille suunnattu 1.7.2020 alkanut osakesäästöohjelma päättyi 30.6.2022. Osakepalkkio-

ohjelmaan osallistui 65 henkilöä ja ohjelman päätyttyä luovutettiin osallistujille ilmaisosakkeita yhteensä 51 729 

kappaletta. 

Fodelia Oyj:n hallitus päätti 3.5.2022 uudesta osakesäästöohjelmasta ajalle 1.7.2022-30.6.2024. 

Osakesäästöohjelman tavoitteena on tarjota konsernin henkilöstölle mahdollisuus säästää osa säännöllisestä 

palkastaan yhtiön osakkeiden hankintaan. Osakesäästöohjelma koostuu neljästä kuuden kuukauden säästökaudesta, 

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. Annettavien ilmaisosakkeiden määrä syksyllä 2024 olisi noin 49 tuhatta osaketta, mikäli 

säästömäärä säilyy ohjelman ensimmäisen säästökauden tasolla (H2/2022), ja osakekurssi vastaa tilikauden 2022 

keskikurssia. 

Konsernissa on ollut käytössä avainhenkilöille suunnattu tulostavoitteisiin pohjautuva osakepalkkio-ohjelma, joka on 

sidottu konsernin vuosien 2020–2022 liikevaihdon ja liikevoiton kumulatiiviseen kehitykseen. Ohjelman tavoitetasot 



 
 
 

 

  
 
  

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

 

määräytyvät konsernin pitkän aikavälin liikevaihto- ja liikevoittotavoitteiden kautta. Osakepalkkio-ohjelma päättyi 

31.12.2022 ja siihen pohjautuen osallistujat tulevat saamaan keväällä 2023 palkkioksi roolistaan riippuen 1-4 

kuukauden palkkaa vastaavan määrän Fodelian osakkeita (netto) sekä rahaosuuden, jolla katetaan osallistujalle 

aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Osakepalkkio-ohjelman osakkeina annettavan palkkion määräksi 

arvioidaan noin 226 tuhatta euroa, mikä vastaa katsauskauden keskikurssilla laskettuna 37 820 osaketta. Lopulliseen 

osakemäärään vaikuttaa maksuhetken osakekurssi. 

Fodelia Oyj:n hallitus on 22.12.2022 päättänyt toteuttaa pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustin- ja 

sitouttamisjärjestelmän. Tulostavoitteisiin perustuva osakepalkkio-ohjelma on suunnattu konsernin avainhenkilöille. 

Ohjelman tavoitteena on sitouttaa yhtiön kannalta tärkeät avainhenkilöt yhtiöön, varmistaa kilpailukykyinen 

palkitseminen sekä tukea järjestelmän tavoitteiden kautta Fodelia-konsernin pitkän aikavälin tulostavoitteiden 

saavuttamista. 

Osakepalkkio-ohjelma on sidottu konsernin vuosien 2023–2025 liikevaihdon ja kannattavuuden kehitykseen, ja 

ohjelman tavoitetasot määräytyvät konsernin pitkän aikavälin tavoitteiden mukaisesti. Kukin osallistuja voi ohjelman 

ehtojen mukaisesti saada palkkioksi keväällä 2026 roolistaan riippuen enintään 2 500–15 000 osaketta (brutto), 

mikäli tulostavoitteisiin päästään täysimääräisesti. Järjestelyn piirissä on ohjelman alkuhetkellä 32 henkilöä ja 

kokonaisosakemäärä on 217 500 osaketta (brutto). Jos palkitsemisjärjestelyn piirissä olevan henkilön työsuhde 

yhtiöön päättyy kesken ohjelman, hän ei lähtökohtaisesti ole oikeutettu ohjelman mukaiseen palkkioon.  

Osakepalkkio-ohjelman netto-osakkeina annettavan enimmäismäärän arvioidaan olevan noin 100 000 osaketta, 

mikä on 1,2 % yhtiön kokonaisosakemäärästä. Lopullinen toteuma riippuu ohjelman tulostavoitteiden 

saavuttamisesta sekä järjestelmän osallistujamäärästä. 

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 

Fodelia Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 12.4.2022 Helsingissä. Yhtiökokous järjestettiin vallitsevan Covid-19-

pandemian vuoksi poikkeuksellisesti ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa hallituksen 

päätöksen mukaisesti eduskunnan hyväksymän ja 8.5.2021 voimaan tulleen väliaikaisen lain (375/2021) perusteella. 

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 

31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta. 

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingosta päättäminen 

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.2021-31.12.2021 jaetaan osinkoa 0,04 

euroa osakkeelta. Osinko maksettiin 17.5.2022. 

Toimielinten valinnat ja palkkiot 

Yhtiökokous päätti esityksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi. 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 sekä 

uutena jäsenenä Emma Tahkola. 
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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 vastasi noin 6,7 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista 

päätöshetkellä. Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankintaan liittyvistä seikoista. 

Valtuutus on voimassa vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 31.5.2023 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 % yhtiön kaikkien osakkeiden osakkeiden lukumäärästä 

päätöshetkellä.  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 2023 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 31.5.2023 asti. 

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT 

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

määrin. 

Ukrainan sota 

Fodelialla ei ole omaa teollista toimintaa eikä myyntiä Ukrainan, Venäjän ja Valko-Venäjän markkinalle. Snacks-

liiketoimintaan hankitaan auringonkukkaöljyä Ukrainasta. Ukrainan sodalla on nähtävissä välillistä vaikutusta raaka-

aine- ja materiaalihintoihin ja saatavuuteen, sekä yleiseen hintatasoon, inflaatiokehitykseen ja korkojen nousuun.  

Sodan vaikutus näkyy katsauskaudella Fodelia-konsernin tuloksessa kohonneina kustannuksina, joita saadaan 

osittain vietyä myyntihintoihin viiveellä. Sota välillisine vaikutuksineen tuo yleistä epävarmuutta markkinaan ja 

yhtiöiden toimintaan. 

Muut riskit 
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Mahdollinen koronapandemiasta johtuvien rajoitusten lisääminen vaikuttaa erityisesti Foodservice-markkinaan ja 

sen myötä Feelian toimintaan. Näiden lisäksi mahdolliset muutokset asiakkuuksissa ja kuluttajien ostovoimassa sekä 

kulutuskäyttäytymisessä voivat vaikuttaa yhtiön lähiajan näkymiin. 

OHJEISTUS VUODELLE 2023 

Yhtiön johto arvioi konsernin vuoden 2023 liikevaihdon olevan noin 45–52 miljoonaa euroa. Liikevoittomarginaalin 

arvioidaan kasvavan edellisvuoteen verrattuna. 

Ennusteeseen tuo epävarmuutta Ukrainan sodan vaikutukset materiaalihintoihin, materiaalien saatavuuteen ja 

yleiseen hintatasoon sekä mahdollinen koronapandemiasta johtuvien rajoitusten lisääminen. 

HALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ 

Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2022 olivat 13 105 126,36 euroa.  

Hallitus ehdottaa, että osinkoa maksetaan 0,03 euroa osaketta kohden. Yhtiön hallussa mahdollisesti oleville omille 

osakkeille ei makseta osinkoa. Voitonjakoehdotuksen tekopäivänä 8.2.2023 osingon kokonaismäärä on 241 270,62 

euroa. Muu osa voitonjakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan. Hallitus ehdottaa osingon maksamista 

yhdessä erässä toukokuussa 2023. Yhtiön taloudellisessa asemassa ja osingonmaksukyvyssä ei tilikauden 

päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. 

Lisäksi hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että se valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 0,03 euron lisäosingon 

maksamisesta. Valtuutus olisi voimassa seuraavaan yhtiökokoukseen asti. 

YHTIÖN TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN 

Vuonna 2023 yhtiö julkaisee seuraavat taloudelliset tiedotteet ja raportit 

• Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2022 julkistetaan torstaina 9.3.2023. 

• Liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuulta julkistetaan keskiviikkona 26.4.2023 

• Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta julkistetaan keskiviikkona 9.8.2023 

• Liiketoimintakatsaus tammi-syyskuulta julkistetaan keskiviikkona 1.11.2023 

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 5.4.2023. 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 

Fodelia Oyj               

7-12/2022 

Fodelia Oyj               

7-12/2021 

Fodelia Oyj               

1-12/2022 

Fodelia Oyj               

1-12/2021  
           

Liikevaihto 22 190 17 719 41 621 33 843  

Varaston muutos -24 274 481 315  

Valmistus omaan käyttöön 92   101    

Liiketoiminnan muut tuotot 995 99 1 052 178  

Materiaalit ja palvelut -12 118 -9 660 -22 323 -18 230  

Henkilöstökulut -4 008 -2 981 -7 772 -5 905  

Liiketoiminnan muut kulut -5 534 -3 710 -10 292 -7 602  

Käyttökate 1 594 1 741 2 870 2 599  

Poistot ja arvonalentumiset -942 -523 -1 762 -1 224  

Liikevoitto 652 1 219 1 107 1 375  

Rahoitustuotot ja -kulut -551 -266 -929 -421  

Voitto ennen veroja 101 952 178 954  

Tuloverot ja laskennalliset verot -124 -252 -170 -302  

Katsauskauden voitto -23 700 8 653  
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Konsernin tase  

 
1000 eur 

Fodelia Oyj 

31.12.2022 

Fodelia Oyj 

31.12.2021  
Pysyvät vastaavat      

       

  Aineettomat oikeudet 33 43  

  Liikearvo 40 80  

  Konserniliikearvo 6 794 4 679  

  Muut aineettomat hyödykkeet ja ennakkomaksut 1 577 1 124  

Aineettomat hyödykkeet yhteensä 8 444 5 926  

       

  Maa- ja vesialueet 261 221  

  Rakennukset ja rakennelmat  851 5 939  

  Koneet ja kalusto 6 803 5 909  

  Muut aineelliset hyödykkeet ja ennakkomaksut 631 793  

Aineelliset hyödykkeet yhteensä 8 546 12 861  

       

  Saamiset omistusyhteysyrityksiltä   61  

  Muut osakkeet ja osuudet 109 109  

  Muut saamiset 200 200  

Sijoitukset yhteensä 309 370  

       

Pysyvät vastaavat yhteensä 17 300 19 157  

       

Vaihtuvat vastaavat      

  Vaihto-omaisuus 3 848 2 836  

  Myynti- ja muut saamiset 4 861 3 965  

  Rahat ja pankkisaamiset 1 540 136  

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 10 249 6 937  

       

Vastaavaa yhteensä 27 548 26 094  
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Oma pääoma     

  Osakepääoma 80 80 

  Muut rahastot 12 334 9 000 

  Edellisten tilikausien voitto/tappio 470 148 

  Tilikauden voitto/tappio 8 653 

Oma pääoma yhteensä 12 893 9 881 

      

Vieras pääoma     

      

  Korolliset velat 4 223 6 908 

  Muut pitkäaikaiset velat 354 334 

Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 4 577 7 242 

      

  Korolliset velat 3 182 4 487 

  Saadut ennakot 2   

  Osto- ja muut velat 6 895 4 484 

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 10 078 8 971 

      

Vieras pääoma yhteensä 14 656 16 213 

      

Vastattavaa yhteensä 27 548 26 094 
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Konsernin rahoituslaskelma   

   

1000 eur   
  1-12/2022 1-12/2021 

Liiketoiminnan rahavirta:     

Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 178 954 

Suunnitelman mukaiset poistot 1 762 1 224 

Rahoitustuotot ja -kulut 929 421 

Muut oikaisut -1 072 -7 

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 1 797 2 592 

      

Käyttöpääoman muutos:     

Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lis.(-)/väh.(+) -961 -280 

Vaihto-omaisuuden lisäys(-)/vähennys(+) -679 -1 041 

Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys(+)/vähennys(-) 1 468 425 

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 1 625 1 695 

      

Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskul. -483 -295 

Saadut rahoitustuotot liiketoiminnasta 1 63 

Saadut korot liiketoiminnasta 21 7 

Maksetut välittömät verot 157 -423 

Liiketoiminnan rahavirta 1 321 1 048 

      

Investointien rahavirta:     

Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin -2 100 -6 054 

Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden luovutustulot 6 655   

Tytäryhtiöiden hankintojen rahavirta -2 924 -1 461 

Investoinnit muihin sijoituksiin -400 -374 

Saatu investointituki 32 1 570 

Investointien rahavirta 1 263 -6 319 

      

Rahoituksen rahavirta:     

Maksullinen oman pääoman lisäys 3 200 1 011 

Omien osakkeiden hankinta   -48 

Lyhytaikaisten lainojen nostot 1 000 3 284 

Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -2 044 -1 700 

Pitkäaikaisten lainojen nostot 7 056 3 675 

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -10 095 -1 991 

Maksetut osingot ja muu voitonjako -297 -519 

Rahoituksen rahavirta -1 180 3 712 

      

Rahavarojen muutos 1 404 -1 560 

Rahavarat kauden alussa 136 1 696 

Rahavarat kauden lopussa 1 540 136 
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Konsernin oman pääoman muutoslaskelma 

 
   

1000 eur Fodelia Oyj Fodelia Oyj 

  31.12.2022 31.12.2021 

      

Sidottu oma pääoma     

  Sidottu oma pääoma kauden alussa 80 80 

Sidottu oma pääoma kauden lopussa 80 80 

      

Vapaa oma pääoma     

  Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto kauden 

alussa 9 000 8 489 

  Osakevaihto 3 200 1 011 

  Osakeanti 134 19 

  Pääomanpalautus   -519 

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto kauden 

lopussa 12 334 9 000 

      

Voitto edellisiltä tilikausilta 801 197 

Osingonjako -297   

Oikaisut edellisiltä tilikausilta -34   

Omien osakkeiden hankinta   -48 

Katsauskauden tulos 8 653 

Vapaa oma pääoma kauden lopussa 12 813 9 801 

      

Oma pääoma yhteensä 12 893 9 881 
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Annetut vakuudet, sopimusvastuut ja taseen ulkopuoliset vastuut 

1000 eur 31.12.2022 
  

31.12.2021 

      

Lainat rahoituslaitoksilta     

Rahoituslainat 3 210 6 356 

Nostettu luottolimiitti   777 

   Myönnetty limiitti 1 500 1 220 

   Nostamaton limiitti 1 500 443 

      

Rahoituslainojen vakuudet     

Vakuudeksi annettujen tytäryhtiöosakkeiden kirjanpitoarvo 8 333 8 333 

Yrityskiinnitykset 9 768 8 351 

Kiinteistökiinnitykset 1 694 8 694 

Vakuudet yhteensä 19 795 25 378 

      

Rahoitetut myyntisaamiset     

Factoring-velka 1 787 1 453 

Pantatut myyntisaamiset 2 303 1 848 

      

Leasingvastuut     

Seuraavan 12 kk kuluessa maksettavat 88 61 

Myöhemmin maksettavat 210 80 

      

Vuokravastuut     

Vuokravastuut irtisanomisajalta 9 188 165 

Taseeseen sisältyvät vuokravakuustalletukset 30 29 

      

Muut vastuut     

Takausvastuu 66 72 

Muu muiden puolesta annettu taseen ulkopuolinen vastuusitoumus 7 600   

Osamaksuvelkojen sitoumukset 2 445 2 785 

Yrityskortit 98 98 
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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 

  

EBITA = Liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot – varaston muutos – 

valmistus omaan käyttöön – materiaalit ja palvelut – 

henkilöstökulut – liiketoiminnan muut kulut – poistot ja 

arvonalentumiset lukuun ottamatta konserniliikearvon poistoja 

 

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 8.2.2023 kello 12 alkaen.  

Esitystä voi myös seurata suorana lähetyksenä osoitteessa https://fodelia.videosync.fi/tilinpaatostiedote-

2022/register 

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

 

8.2.2023 

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, EY Advisory Oy, puhelin 0207 280 190, sähköposti: heikki.saukola@fi.ey.com 

 

Fodelia lyhyesti 

"Fodelia kasvattaa suomalaisista elintarvikealan yrityksistä kukoistavia, kansainvälisiä menestystarinoita, 

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

tunnetaan. Yhtiön liiketoiminta-alueet ovat vähittäiskauppaan ja kuluttajille suunnattuun verkkokauppaan keskittyvä 

Fodelia Retail, sekä Foodservice-markkinan asiakkuuksiin keskittyvä Feelia. Lisäksi Fodelian portfolioon kuuluvat 

mehutuotteita valmistava tytäryhtiö Marjavasu, sekä ruokapalvelujen ulkoistusratkaisuja tarjoava yhteisyritys 

Fodbar. Fodelian omistamat yhtiöt ovat elintarvikealan tiennäyttäjiä, jotka panostavat innovatiivisiin tuotteisiin, 

lisäarvoa tuottaviin asiakaskonsepteihin ja edistyksellisiin valmistusprosesseihin." 

www.fodelia.fi 
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