KATSAUSKAUDEN LIIKEVAIHTO
KASVOI 40 PROSENTTIA

Fodelia Oyj
Liiketoimintakatsaus 4.5.2021
Toimitusjohtaja Mikko Tahkola ja talousjohtaja Kati Kokkonen
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Tammi-maaliskuun yhteenveto ja
liiketoimintakatsaukset
Muut tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät
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Tammi–maaliskuun pääkohdat
• Konsernin liikevaihto kasvoi 40 prosenttia eli 2 133 tuhatta euroa
• Kasvusta 1 569 tuhatta euroa tuli uusista liiketoiminnoista ja 214 tuhatta euroa snacks-liiketoiminnasta
• Konsernille tärkeän Feelian Foodservice-myynnin liikevaihto laski ravintoloiden aukiolorajoitusten vuoksi sekä etätyön ja
etäkoulun johdosta vähentyneiden lounasruokailujen vuoksi 295 tuhatta euroa
• Feelia verkkokaupan liikevaihto kasvoi 157 prosenttia eli 571 tuhatta euroa ja edustaa jo yli 12 prosenttia konsernin liikevaihdosta
• Ensimmäisen kvartaalin käyttökate kasvoi 39 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 4,7 prosenttia
liikevaihdosta

• Katsauskaudella konsernin yhtiöt voittivat merkittäviä sopimuksia, muun muassa Feelian Eteva-sopimus sekä Fodbarin Kärsämäen
kunnan kokonaisulkoistus
• Feelian tuotantolaitoksen laajennus on valmistumassa ja Real Snacksin tehtaalla otettu käyttöön vuoden alussa
pakkausautomaatioinvestointi. Näistä investoinneista kokonaishyöty tulee näkymään loppuvuoden aikana
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Tammi–maaliskuun pääkohdat
Yhtiön tammi-maaliskuun tulos jäi tavoitteita ja koko vuoden näkymiä heikommaksi, koko vuoden
ennuste ennallaan
• Tulokseen vaikuttivat

• Loppuvuoden vahvistuvaa tuloskehitystä tukevat asiat

• Konsernin tuloskehityksen kannalta tärkeän
Foodservice-liikevaihdon lasku

• Voitetut kilpailutukset, kuten Eteva

• Alkuvuoteen liittyvät alan normaalit kausivaihtelut,
jotka vaikuttivat erityisesti Perniön Lihan ja Real
Snacksin tuotteiden kysyntään sekä alkuvuoden
keskimääräistä korkeammat hallinnolliset
kustannukset

• Yhteisyritys Fodbarin liiketoiminnan käynnistyminen

• Hoivapuolen muut liiketoimintamahdollisuudet
• Koronapandemian helpottaminen ja sen myötä
Foodservice-markkinan palautuminen

• PL tuotteiden korkea osuus snacks-liiketoiminnassa

• Investointien ja muun liiketoiminnan kehittämisen
tuomat kustannussäästöt

• Kehitystoimenpiteet, kuten investoinnit ja logistiikan
ulkoistus

• Kuluttajien verkkokaupan kasvu ja logistisen
toimintamallin tehostaminen

• Kasvaneet liikearvopoistot sekä uusien yksiköiden
poistoaikojen ja -tavan yhdenmukaistaminen
konsernin periaatteiden kanssa

• Uusien yhtiöiden (Perniön Liha ja Pita Factory)
liiketoiminta ja saatavat synergiaedut
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Avainlukutaulukko
Konserni

Fodelia Oyj
1-3/2021

Fodelia Oyj
1-3/2020

Muutos-%

Fodelia Oyj
1-12/2020

Liikevaihto

7 520

5 387

39,6

22 963

Käyttökate

350

252

38,9

1 695

4,7

4,7

-40

32

-0,5

0,6

-99

-38

-1,3

-0,7

2,7

-0,01

-0,01

0,09

Omavaraisuusaste %

42,3

48,5

42,1

Nettovelkaantumisaste %

83,8

10,8

72,3

Oman pääoman tuotto %

-4,1

-2,2

7,1

Sijoitetun pääoman tuotto %

-0,8

1,1

5

22 762

14 091

61,1

20 886

124

70

77,1

89

% liikevaihdosta
Liikevoitto
% liikevaihdosta
Tilikauden tulos
% liikevaihdosta

Osakekohtainen tulos, €

Taseen loppusumma
Henkilöstön lukumäärä keskimäärin

7,4
-226,1

839
3,7

-161,7

623
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Vahvaa kasvua private label –tuotteissa
•

Real Snacks Oy:n liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa 12,8
prosenttia ja kasvu oli vahvaa private label -tuotteissa

•

Myynnin vahva painottuminen private label -tuotteisiin laski
yhtiön kannattavuutta, ja uuden pakkausautomaatiolaitteen
käyttöönotto aiheutti myös hetkellisesti sisäistä tehottomuutta

•

Yhtiölle kokoluokaltaan merkittävän investoinnin hyöty on
nähtävissä täysimääräisesti toiselta kvartaalilta lähtien
merkittävinä säästöinä henkilöstökustannuksissa sekä kasvun
mahdollistamisena

•

Yhtiö panostaa merkittävästi markkinointitoimenpiteisiin
tavoitteenaan nostaa omien brändituotteiden osuutta myynnissä,
myös vientitoiminnot ovat piristymässä uudelleen koronavuoden
jälkeen
TEUR

1-3/2021

1-3/2020

Muutos-%

1-12/2020

Liikevaihto

1 819

1 677

12,8

7 343

Liikevoitto

73

14

406,0

212

% liikevaihdosta

4,0

0,8
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Pakkausautomaatioinvestointi
Mahdollistaa kasvua ja tuo
kustannustehokkuutta vuodelle 2021
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Vastuullisesti
tuotettuja valmisruokia
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Liikevaihto kasvoi verkkokaupan
vahvan kasvun myötä
• Feelian liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa 7,2 prosenttia
• Feelian liikevaihto kasvoi kuluttajille suunnatussa verkkokaupassa, mutta Foodservice-liikevaihto laski ravintoloiden
aukiolorajoitusten vuoksi ja muun kuluttajakäyttäytymisen muutoksen vuoksi (etätyöt ja etäkoulu)
• Katsauskaudella Feelia voitti kilpailutuksessa konsernin historian suurimman sopimuksen Eteva kuntayhtymän
ruokahuollon järjestämisestä
• Koronarajoitusten purku alkaa todennäköisesti tukea Foodservice-markkinan elpymistä viimeistään toisella
vuosipuoliskolla
TEUR

1-3/2021 1-3/2020

Muutos-%

1-12/2020

Liikevaihto

4 085

3 809

7,2

15 710

Liikevoitto

234

181

28,8

1 162

% liikevaihdosta

5,7

4,8

7,4
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Feelian tehtaan laajennusta ollaan juuri ottamassa
käyttöön
•
•

Feelian tuotantolaitoksen laajennusta ollaan juuri
ottamassa käyttöön
5000 neliön laajennus mahdollistaa
tuotantokapasiteetin noston, tuotantotoiminnan
tehostamisen sekä erikoisruokavaliotuotteiden
kasvavaan kysyntään vastaamisen
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Feelialta uusi hoivakotien tarpeisiin suunniteltu
tilausjärjestelmä
•
•

•
•

•

Feelia kehittää tilausprosesseja ja on ottamassa käyttöön uuden,
hoivakotien ruokahuollon järjestämiseen tarkoitetun järjestelmän
Järjestelmä on kehitetty vastaamaan hoivakotien tarpeisiin, ja sen
avulla allergeenien sekä muiden erikoisruokavalioiden huomioiminen
on helppoa
Järjestelmän kautta tilataan kaikki ruokalistan tuotteet, ei pelkästään
Feelian tuotteita
Näin ollen järjestelmä tekee koko ateriapäivän suunnittelusta ja
tilaamisesta helppoa ja vaivatonta
Tilausjärjestelmää on jatkossa tarkoitus kehittää palvelemaan kaikkia
asiakasryhmiä
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Case Eteva
• Maaliskuussa 2021 Feelia solmi Eteva kuntayhtymän kanssa 2+2 vuotisen sopimuksen
ruokahuollon järjestämisestä yli 70:een Etevan toimipisteeseen
• Kyseessä on konsernin historian suurin yksittäinen sopimus
• Sopimus on vuosiarvoltaan noin 1,5 miljoonaa euroa, ja se sisältää niin sanotun ateriapäivään
liittyvän kokonaisuuden
• Toiminta on alkanut huhtikuun 2021 aikana
• Feelian kokonaispalvelulla voidaan tarjota asiakkaalle kustannussäästöä pienten yksikkökokojen
sekä erilaisten erikoisruokavaliotuotteiden tarpeen aiheuttamiin korkeisiin
ateriapäiväkustannuksiin
• Feelian Pyhännän tuotantolaitokselle valmistuva 5000 neliön laajennus tuo lisäkapasiteettia
tuotantoon sekä mahdollistaa myös erikoisruokavaliotuotteiden kustannustehokkaan
valmistuksen
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Feelian kuluttajille suunnattu verkkokauppa kasvoi
voimakkaasti
•

•
•
•
•
•
•

Verkkokaupan liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa 157
prosenttia, ja edustaa jo yli 12 prosenttia konsernin
liikevaihdosta
Yksikön vetäjänä on 1.2.2021 aloittanut Sanna Kittelä
Verkkokauppaliiketoiminta on yhtiöitetty omaksi yhtiökseen
(FodNet Oy) 1.5.2021
Verkkokaupassa on panostettu uusien asiakkaiden
hankintaan, tunnettavuuden parantamiseen sekä logistiikan
kehittämiseen
Varastotoiminnot on ulkoistettu, mistä on aiheutunut
käynnistymiseen liittyviä kustannuksia
Uusi järjestely vastaa paremmin sijainniltaan ja
toimintamalliltaan verkkokaupan tulevaisuuden
kasvutavoitteisiin
Verkkokaupan tuotevalikoimaa on laajennettu konsernin
muiden yksiköiden tuotteisiin
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Fodbar

Tammi–maaliskuu 2021

1
2
3

Fodelian ratkaisut julkiseen ruokahuoltoon
1

Yksittäiset tuotteet
Feelialta
2
Ruoan
valmistuksen
ulkoistus Feelialle
3
Ulkoistettu palvelu
sisältäen ruoat ja
työntekijät Fodbarilta
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Fodbar on kustannustehokas ja vaivaton ratkaisu kuntien
ruokapalveluiden ulkoistamiseksi
• Fodbarissa yhdistyvät Fodelian tytäryhtiön Feelia Oy:n ja
Bravedo-konserniin kuuluvan Barona HoReCa Oy:n osaaminen:
• Feelia vastaa ravintosisällöltään monipuolisten, vakuumissa
kypsennettyjen tasalaatuisten tuotteiden valmistuksesta ja tuo
mukanaan osaamista Foodservice-markkinasta ja
ruokatuotteista.
• Valtakunnallisena toimijana Barona HoReCa vastaa
henkilöstöpalvelusta ja varmistaa henkilöstön saatavuuden ja
osaamisen sekä kustannustehokkaat ja toimivat
henkilöstöprosessit.
• Ulkoistusratkaisu on suunnattu kunnille ja kaupungeille,
yksityisille sosiaalialan toimijoille sekä yrityksille, joilla on runsas
ruokatarjonta.

Nykyinen malli kuntien ruokahuollossa
Keskuskeittiö
Valmistuskeittiö
Jakelukeittiö
Fodbarin malli
Feelian tehdas
Palvelukeittiö

Keskuskeittiö
Valmistuskeittiö
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Fodbar voitti Kärsämäen kunnan ruoka- ja
siivouspalveluiden kokonaisulkoistuksen
• Kärsämäen kunta valitsi kevään 2021 kilpailutuksessa ruoka- ja
siivouspalvelutuottajaksi Fodbarin
• Sopimus on nelivuotinen, ja sen arvo sopimuskaudella on yli kaksi
miljoonaa euroa
• Kyseessä on ensimmäinen kouluruokailu-ulkoistus, jossa Fodbar pärjäsi
menestyksekkäästi

• Tämä vahvistaa näkemystä siitä, että Fodbarin konsepti, joka yhdistää
Feelian ruokatarjooman Barona Horecan henkilöstöosaamiseen, on
hyvin kilpailukykyinen toimija
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Perniön Liha ja Pita Factory
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Perniön Liha ja Pita Factory
• Perniön Liha Oy:n ja Pita Factory Oy:n yhteenlaskettu liikevaihto oli
1 569 tuhatta euroa

• Alan normaalit kausivaihtelut vaikuttivat erityisesti Perniön Lihan
tuotteiden kysyntään, yhtiön myynti ja sen myötä tulos painottuu
sesonkivaihtelusta johtuen kesäkuukausiin sekä loppuvuoteen
• Perniön Lihan ja Pita Factoryn poistokäytännöt on yhdenmukaistettu
Fodelia-konsernin laadintaperiaatteiden kanssa, mikä on nostanut
yhtiöiden poistoja
• Yhtiöiden tuotteet vastaavat hyvin kädestä syötävien tuotteiden
kysynnän kasvuun
TEUR

1-3/2021

1-12/2020*

Liikevaihto

1 569

328

Liikevoitto

-31

39

% liikevaihdosta

-2,0

11,9

*Vuoden 2020 luvut ovat Fodelia-konserniin kuulumisen ajalta
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Fodelian johtoryhmä 1.2.2021 alkaen
Fodelia-konsernin johtoryhmän
muodostavat 1.2.2021 alkaen
• Fodelia Oyj:n toimitusjohtaja Mikko
Tahkola
• Fodelia Oyj:n talousjohtaja Kati
Kokkonen
• Real Snacks Oy:n toimitusjohtaja Arja
Kastarinen
• Perniön Liha Oy:n toimitusjohtaja
Rami Himanto
• Feelia Oy:n toimitusjohtaja Jukka
Ojala; ja
• Verkkoliiketoiminnan johtaja Sanna
Kittelä
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Uusien osakkeiden rekisteröinnit
•
•

15.12.2020 tiedotettiin Perniön Liha Oy:n hankinnasta ja siihen liittyvän suunnatun osakeannin toteuttamisesta.
Suunnatussa osakeannissa merkityt 234 799 uutta osaketta rekisteröitiin kaupparekisteriin 13.1.2021
16.12.2020 yhtiö tiedotti TJ Jockis Oy:n ja sen tytäryhtiö Pita Factory Oy:n hankinnasta ja kaupan täytäntöönpanon
edellyttämästä suunnatusta osakeanninta. Suunnatussa osakeannissa merkityt 130 730 uutta osaketta
rekisteröitiin kaupparekisteriin 29.1.2021.

•

Fodelia Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen on 7 417 309 osaketta
Suurimmat osakkeenomistajat
1Tahkola Mikko Kalervo
2Ojala Jukka Matti
3Kamula Antti Mikko Johannes
4Liukko Raimo Ylermi
5Paso Mikko Antero
6Lahti Juha Mikko Tapio
7Kivioja Jukka Antero
8Tahkola Eeva-liisa
9Hintsala Eino
10Sijoitusrahasto Taaleritehdas Mikro Markka

Osakemäärä % osakkeista
2 155 739
29,06
1 057 656
14,26
603 355
8,13
404 000
5,45
377 033
5,08
373 376
5,03
164 720
2,22
145 905
1,97
138 624
1,87
111 628
1,50

Markkina-arvo (euroa)
16 297 387
7 995 879
4 561 364
3 054 240
2 850 369
2 822 723
1 245 283
1 103 042
1 047 997
843 908
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Yhtiökokous
•
•

•
•

•

Varsinainen yhtiökokous järjestettiin 20.4.2021
Yhtiökokous järjestettiin osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveyden ja
turvallisuuden takaamiseksi 15.9.2020 eduskunnan hyväksymän ns. väliaikaislain nojalla vallitsevan
koronapandemian vuoksi ilman osakkeenomistajien ja näiden asiamiesten läsnäoloa
Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja sekä myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle
31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta
Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2020 jaetaan varoja pääoman
palautuksena 0,07 euroa osakkeelta. Varojenjako toteutetaan sijoitetun vapaan pääoman rahastosta, ja
pääomanpalautus maksetaan 25.5.2021 osakkeenomistajalle, joka on pääoman palautuksen
täsmäytyspäivänä 22.4. merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon
Yhtiökokouksen päätökset on julkaistu 20.4.2021 ja kokouksen pöytäkirja löytyy yhtiön internetsivuilta
www.fodelia.fi
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Ennuste vuodelle 2021 ja keskipitkän aikavälin
tavoitteet
Ennuste 2021

Keskipitkän aikavälin
taloudelliset tavoitteet säilyvät ennallaan

Yhtiön johto arvioi konsernin liikevaihdon

Keskimäärin noin 25 %
vuotuinen liikevaihdon kasvu

olevan noin 30–35 miljoonaa euroa ja
liikevoittomarginaalin olevan noin 5-8 %.
Johto arvioi, että liikevaihdon kasvu ja
kannattavuuden nousu painottuu
voimakkaammin vuoden loppupuolelle.

Liikevoittomarginaali keskimäärin yli 10 %
Liikevaihtotavoite vuodelle 2024 yli 60 MEUR
Osinkopolitiikka
Fodelia pyrkii jakamaan vähintään 35 %
tuloksestaan osinkoina omistajilleen.
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Kysymyksiä?

Rakennamme suomalaisen
elintarviketeollisuuden kestävää
tulevaisuutta tarjoamalla puhdasta,
paikallisesti ja vastuullisesti
tuotettua ruokaa.

Kiitos!

Kiitos!

mikko.tahkola@fodelia.fi

