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Liikevaihto 
Lännen Tehtaiden tammi-maaliskuun liike-
vaihto oli 52,7 miljoonaa euroa (2001: 55,9 
milj. €). Elintarvikeryhmän liikevaihto oli 26,0 
miljoonaa euroa (27,1 milj. €) ja Machinium-
ryhmän liikevaihto 20,1 miljoonaa euroa 
(22,6 milj. €). Muiden liiketoimintojen liike-
vaihto kasvoi 6,6 miljoonaan euroon (6,2 
milj. €). Kansainvälinen liikevaihto oli 16,3 
miljoonaa euroa (18,0 milj. €).  
 
Tulos 
Lännen Tehtaiden katsauskauden tulos oli 
pääosin ennakoidulla tasolla. Osuus osak-
kuusyhtiöiden tuloksesta jäi kuitenkin enna-
koitua ja myös edellisen vuoden vertailu-
kautta pienemmäksi. Tuloksen kertymisen 
odotetaan painottuvan aikaisempaan ta-
paan loppuvuoteen sekä oman toiminnan 
että osakkuusyhtiöiden osalta. Katsauskau-
den liikevoitto oli 0,4 miljoonaa euroa (0,9 
milj. €) ja tulos ennen satunnaisia eriä 0,1 
miljoonaa euroa (0,8 milj. €). Katsauskau-
den voitto oli verojen ja vähemmistöosuuk-
sien jälkeen 0,3 miljoonaa euroa (1,2 milj. 
€). Osakekohtainen tulos oli 0,05 euroa 
(0,19 €). 
  
Katsauskauden tulosta vastaavat verot oli-
vat 0,3 miljoonaa euroa (0,1 milj. €).  
 
Rahoitus 
Konsernin taseen loppusumma oli 163,0 
miljoonaa euroa (184,2 milj. €). Omavarai-
suusaste oli 59 % (54 %). Korolliset velat 
olivat yhteensä 25,2 miljoonaa euroa (42,7 
milj. €) ja korolliset nettovelat 1,6 miljoonaa 
euroa (6,4 milj. €). Konsernin rahoitus-
tilanne oli koko katsauskauden hyvä. 
 
Investoinnit 
Katsauskauden investoinnit olivat pieneh-
köjä korvaus- ja ylläpitoinvestointeja, mää-
rältään yhteensä 0,6 miljoonaa euroa (0,2 
milj. €).  
 

Yhtiökokouksen päätökset 
Yhtiökokous 4.4.2002 hyväksyi vuodelta 
2001 jaettavaksi osingoksi 0,60 euroa 
osakkeelta (0,84 €). 
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättä-
mään osakepääoman korottamisesta uus-
merkinnällä ja/tai vaihtovelkakirjalainan 
ottamisesta yhdessä tai useammassa 
erässä. Uusmerkinnässä ja/tai vaihtovelka-
kirjan nojalla tapahtuvassa uusmerkinnässä 
osakepääomaa voidaan korottaa enintään 2 
449 030 eurolla, jolloin merkittäväksi voi-
daan antaa enintään 1 224 515 osaketta. 
Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiö-
kokouksesta lukien. Osakepääomaa voi-
daan korottaa ja/tai vaihtovelkakirja ottaa 
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta 
poiketen, mikäli  poikkeamiseen on yhtiön 
kannalta painava taloudellinen syy.  
 
Hallitus valtuutettiin päättämään myös yh-
tiön omien osakkeiden luovuttamisesta. 
Luovutusvaltuutuksen mukaan hallitus voi 
luovuttaa hankitut 65 000 omaa osaketta. 
Osakkeita voidaan luovuttaa yrityskaup-
pojen yhteydessä tai muuhun vastaavaan 
tarkoitukseen tai Helsingin Pörssin julkises-
sa kaupankäynnissä. Myös tämä valtuutus 
on voimassa yhden vuoden yhtiökokouk-
sesta lukien.  
 
Yhtiön omistuksessa olevat 65 000 omaa 
osaketta edustavat 1,1 prosenttia yhtiön 
osakepääomasta ja äänimäärästä. Katsaus-
kauden aikana ei ole hankittu omia osak-
keita. 
 
Katsauskaudella osakkeita vaihdettiin pörs-
sissä 198 531 kappaletta (49 981), mikä oli 
3,2 % koko osakemäärästä (0,8 %). Osak-
keen ylin kurssi oli 11,90 euroa (12,50 €) ja 
alin 10,30 euroa (11,56 €). 
  
 
 



Liiketoimintaryhmät 
 
Elintarvikeryhmä 
Elintarvikeryhmän liikevaihto oli 26,0 mil-
joonaa euroa (27,1 milj. €). Apetit-ryhmän 
kotimaanmyynti oli viime vuoden tasoa, so-
kerin myynti sen sijaan jäi hieman viime 
vuodesta. Hillojen ja marmeladien myynti 
kasvoi. Vihannes- ja ruokapakasteiden 
myynti jäi hieman viime vuoden tasosta. 
Vuoden alussa vähittäiskauppamarkkinoille 
tuotujen Apetit-kalapakasteiden myynti on 
käynnistynyt odotettua paremmin. Myös 
suurkeittiöille myytävien kalapakasteiden 
valikoimaa on täydennetty. Puolan tytär-
yhtiön  myynti laski odotetusti syksyn hei-
kosta sadosta johtuen.  
 
Elintarvikeryhmän kannattavuus oli Apetit-
ryhmän osalta tavoitteiden mukaista, muilta 
osin  tavoitteista hieman jäätiin. Edellisvuo-
teen verrattuna tulos laski selvästi lähinnä 
pienemmän osakkuusyhtiötulososuuden ja 
liiketoiminnan muiden tuottojen vähenemi-
sen vuoksi. Elintarvikeryhmän liikevoitto oli 
0,9 miljoonaa euroa (1,6 milj. €). 
 
Machinium-ryhmä 
Machinium-ryhmän liikevaihto oli 20,1 mil-
joonaa euroa (22,6 milj. €). Liikevaihto jäi 
sekä budjetoitua että edellisvuotta pienem-
mäksi. Ruotsissa SMA Construction AB:n  
myynti aleni maarakennuskoneiden kysyn-
nän laskun seurauksena. Vaikka maara-
kennuskoneiden kysyntä laski myös Suo-
messa, ryhmän kotimaan liikevaihto kasvoi 
jo viime vuonna alkaneiden projektitoimi-
tusten loppuunsaattamisen ansiosta. Bal-
tiassa kysyntä jatkui hyvänä erityisesti 
Virossa. 
 
Machinium-ryhmän alkuvuoden kannatta-
vuus oli edellisen vuoden tasoa, mutta jäi 
tavoitteesta. Kotimaan ja Baltian toiminnot 
olivat voitollisia. Ruotsissa ryhmän myymien 
koneiden kysynnän lasku ja maarakennus-
konekaupan jälkimarkkinointivaikeudet sekä 
käynnissä olevasta tervehdyttämisprojek-
tista katsauskauden loppuun mennessä 
kertyneet kustannukset estivät tulosparan-
nuksen. Projektin toimenpideohjelmaan 
sisältyvä henkilöstön määrän sopeuttami-

nen suunniteltuun tasoon on toteutettu. 
Ruotsin yhtiöiden henkilöstömäärä oli kat-
sauskauden lopussa 187. Vastaavana ajan-
kohtana viime vuonna henkilöstömäärä oli 
257. Ryhmän liiketappio oli –0,8 miljoonaa 
euroa (-0,9 milj. €). 
 
Muut liiketoiminnot 
 Muiden liiketoimintojen liikevaihto oli 6,6 
miljoonaa euroa (6,2 milj. €). Lännen Plant 
Systemsin liikevaihto kasvoi, Lännen Rehun 
liikevaihto jäi hieman edellisvuodesta. 
 
Kokonaisuutena Muiden liiketoimintojen lii-
kevoitto 0,3 miljoonaa euroa (0,2 milj. €) oli 
parempi kuin viime vuoden vastaavana ai-
kana. 
 
Avena-hanke 
Helmikuussa 2002 Lännen Tehtaat ja kaup-
pa- ja teollisuusministeriö allekirjoittivat Ave-
na-järjestelyä koskevan aiesopimuksen. 
Aiesopimuksen mukaan valtio luopuu 
omistuksestaan Avena-konsernissa Avena 
Siilot Oy:n enemmistöosakkuutta lukuun-
ottamatta. Lännen Tehtaat on maalis-huh-
tikuun aikana suorittanut Avena-konsernis-
sa due diligence-tarkastuksen. Tavoitteena 
on päästä sopimukseen kaupan lopullisista 
ehdoista ja itse kaupasta toukokuun lop-
puun mennessä. 
 
Loppuvuoden näkymät 
Elintarvikeryhmän liikevaihdon arvioidaan 
olevan edellisen vuoden tasoa. Apetit-ryh-
män liikevaihto kasvaa lähinnä markkinoille 
tuotujen omien kalapakasteiden tuoman 
myynnin lisäyksen ansiosta, Lännen Soke-
rin liikevaihdon odotetaan laskevan sokerin 
kotimaan kuluttajamarkkinoiden ennustetun 
laskun myötä.  
 
Elintarvikeryhmän tuloksen odotetaan pysy-
vän hyvänä. Tulos kuitenkin laskee edel-
lisen vuoden tasosta lähinnä liiketoiminnan 
muiden tuottojen vähenemisen takia. 
 
Lännen Rehun ja Lännen Plant Systemsin 
liikevaihdon odotetaan saavuttavan edelli-
sen vuoden tason. Kokonaisuutena Muiden 
liiketoimintojen tuloksen arvioidaan olevan 
vuoden 2001 tasoa.  



 
 
Maarakennusalan markkinoiden  suunta on 
Suomessa ja Ruotsissa laskeva. Baltiassa 
markkinakehitys on edelleen nousuvoittois-
ta. Ruotsin materiaalinkäsittelykonemarkki-
nat ovat voimakkaassa laskussa. Heikenty-
vän markkinakehityksen myötä Machinium-
ryhmän liikevaihto laskee. 
 
Ruotsin yhtiöiden uudelleenjärjestely- ja 
tervehdyttämisohjelman säästö- ja tuottovai-
kutusten toteutuminen alkaa jo tänä vuonna, 
mutta vuositason hyödyt saavutetaan vasta 
vuonna 2003. Aikaisemmin arvioitua hei-
komman markkinakehityksen ja Ruotsin toi-
mintojen uudelleenjärjestelykustannusten 
johdosta Machiniumin tuloksen ei arvioida 
paranevan viime vuodesta ja tulos jää edel-
leen tappiolliseksi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Nykyisellä konsernirakenteella Lännen Teh-
taiden liikevaihto jää Machinium-ryhmän 
laskevan kehityksen vuoksi edellisen vuo-
den tasosta. Konsernin tuloksen arvioidaan 
muodostuvan enintään viime vuoden tasoi-
seksi. 
 
Seuraava osavuosikatsaus ajalta 1.1.-
30.6.2001 julkaistaan 20.8.2002. 
 
 
Säkylässä 14.5.2002  
 
 
LÄNNEN TEHTAAT OYJ 
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