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Liikevaihto
Lännen Tehtaiden tammi-syyskuun liikevaihto oli
175,9 miljoonaa euroa (2001:179,7 milj. €). Elin-
tarvikeryhmän liikevaihto oli 86,0 miljoonaa eu-
roa (86,7 milj. €) ja Machinium-ryhmän liikevaih-
to 66,6 miljoonaa euroa (70,7 milj. €). Muiden lii-
ketoimintojen liikevaihto kasvoi 23,3 miljoonaan
euroon (22,3 milj. €).

Tulos
Lännen Tehtaiden liiketulos oli –1,1 miljoonaa
euroa (3,5 milj. €) ja tulos ennen satunnaisia eriä
-4,2 miljoonaa euroa (2,4 milj. €). Tuloksen tap-
piollisuus johtui päätöksestä luopua Puolan toi-
minnoista. Irtaantumisen aiheuttamasta 5,0 mil-
joonan euron arvioidusta kertakulusta 3,1 miljoo-
naa euroa kohdistuu liiketulokseen. Ilman irtaan-
tumiskulua liikevoitto olisi ollut 2,0 miljoonaa eu-
roa, lähes ennakoidulla tasolla, mutta edellisen
vuoden liikevoittoa pienempi. Nettorahoituskulut
olivat 3,1 miljoonaa euroa (1,1 milj. €). Niihin si-
sältyy loput 1,9 miljoonaa euroa Puolan kertaku-
luista. Ilman Puolasta irtaantumisen kuluja tulos
ennen satunnaisia eriä olisi ollut 0,8 miljoonaa
euroa.

Kolmannen vuosineljänneksen tulos oli edellis-
vuotta parempi, kun Puolan kuluja ei oteta huo-
mioon.

Katsauskauden tulos oli verojen ja vähemmistö-
osuuksien jälkeen –2,4 miljoonaa euroa (3,1 milj. €).
Osakekohtainen tulos oli    –0,40 euroa (0,51 €).

Katsauskauden tulosta vastaavat verosaa-miset
olivat 0,8 miljoonaa euroa (2001: kulua 0,4 milj. €).

Rahoitus
Konsernin taseen loppusumma oli 149,0 miljoo-
naa euroa (178,7 milj. €). Omavaraisuusaste oli
60 % (53 %). Korolliset velat olivat yhteensä 21,6
miljoonaa euroa (41,0 milj. €) ja korolliset netto-
velat 4,2 miljoonaa euroa (6,1 milj. €). Konsernin
rahoitustilanne oli koko katsauskauden hyvä.

Investoinnit
Katsauskauden investoinnit kohdistuivat lä-hin-
nä tuotantotekniikan kehittämiseen ja ylläpitoon.
Määrältään investoinnit olivat yhteensä 2,2 mil-
joonaa euroa (2,8 milj. €).

Osakkeet
Hallitus ei ole toistaiseksi käyttänyt yhtiökokouk-
sen valtuutusta korottaa osakepääomaa uusmer-
kinnällä tai ottaa vaihtovelkakirjalaina.

Myöskään yhtiön omien osakkeiden luovutusval-
tuutusta ei ole käytetty. Yhtiön omistuksessa koko
katsauskauden olleet 65 000 omaa osaketta
edustavat 1,1 prosenttia yhtiön osakepääomas-
ta ja äänimäärästä.

Katsauskaudella osakkeita vaihdettiin pörssis-
sä 270 886 kappaletta (317 870), mikä oli 4,4 %
koko osakemäärästä (5,2 %). Osakkeen ylin
kurssi oli 11,90 euroa (12,50 €) ja alin 9,50 eu-
roa (10,00 €).
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LIIKETOIMINTARYHMÄT

Elintarvikeryhmä
Elintarvikeryhmän liikevaihto oli 86,0 miljoonaa
euroa (86,7 milj. €). Sokerin myynti oli viime vuo-
den tasolla samoin kuin Apetit-ryhmän kotimaan-
myynti. Muutokset eri tuoteryhmissä olivat pieniä:
kalajalosteiden ja kalapakasteiden myynti kas-
voi, muiden pakasteiden myynti aleni, hillojen ja
marmeladien myynti nousi. Puolan tytäryhtiön
myynnin laskuun vaikutti edelleen edellisvuoden
heikko sato.

Puolan toiminnoista luopumisen kustannukset
kohdistuivat pääosin Elintarvikeryhmään. Ryh-
män kannattavuus jäi tavoitetasosta ja edellisvuo-
desta. Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta jäi
lisäksi 0,6 miljoonaa euroa ja liiketoiminnan muut
tuotot 0,4 miljoonaa euroa edellisvuotta pienem-
miksi. Osakkuusyhtiöiden tulososuuden pie-ne-
neminen johtuu Sucros Oy:n Kirkkonummen teh-
taan sokeripakkaamon palosta. Pakattua soke-
ria on tuotu Tanskasta ja Ruotsista. Pakatun so-
kerin tuonnin ja sokerin viennin jaksottuminen eri
kausille heikensi päättyneen neljänneksen osak-
kuusyhtiötulosta. Vastaava määrä tulosta siirtyy
vuodelle 2003.

Elintarvikeryhmän liikevoitto oli 0,3 miljoonaa
euroa (4,5 milj. €). Ilman Puolan kertakustannuk-
sia liikevoitto olisi ollut 3,4 miljoonaa euroa.

Machinium-ryhmä
Machinium-ryhmän liikevaihto oli 66,6 mil-joonaa
euroa (70,7 milj. €). Liikevaihto oli sekä budje-
toitua että edellisvuotta pienempi. Maarakennus-
konemarkkinoiden arvioidaan olevan Suomes-
sa ja Ruotsissa vuoden 2001 tasoa. Materiaa-
lin-käsittelykonemarkkinat Ruotsissa sen sijaan
ovat lievässä laskussa. Markkinaosuuksia on
jonkin verran menetetty erityisesti Ruotsissa, jos-
sa Ryhmän maarakennuskoneiden myynti laski
huomattavasti. Myös materiaalinkäsittelyko-
neiden myynti laski. Sen sijaan moottorien myynti
ja materiaalinkäsittelyn huoltotoiminta kasvoivat.
Ryhmän kotimaan myynti jatkui vakaana. Balti-
assa kysynnän ja myynnin kasvu jatkui hyvänä.

Machinium-ryhmän kannattavuus oli sekä tavoi-
tetta että edellistä vuotta heikompi. Kotimaan ja
Baltian toiminnot olivat edelleen voitollisia ja tu-
los oli sekä tavoitetasoa että edellisvuotta pa-

rempi. Ruotsissa maarakennuskoneiden myyn-
nin lasku yhdistyneenä kiristyneeseen kilpailun
myös muissa tuoteryhmissä pienensi katteita.
Myös edelleen käynnissä olevan tervehdyttämis-
projektin tähän mennessä kertyneet kustannukset
heikensivät tulosta. Ryhmän liiketappio oli –1,8
miljoonaa euroa (-1,4 milj. €).

Muut liiketoiminnot
Muiden liiketoimintojen liikevaihto oli 23,3 miljoo-
naa euroa (22,3 milj. €). Lännen Plant System-
sin ja Lännen Maatalousosaston liikevaihto kas-
voi, Lännen Rehun liikevaihto oli edellisvuoden
tasoa.

Kokonaisuutena Muiden liiketoimintojen liikevoit-
to 0,4 miljoonaa euroa (0,4 milj. €) oli viime vuo-
den vastaavan ajan tasolla.

AVENA-KAUPPA TOTEUTUI

Lännen Tehtaat Oyj:n ja Suomen valtion välinen
osakekauppa pantiin täytäntöön 4.11.2002.
Kaupalla jakautumisen kautta syntyneen uuden
Avena Oy:n omistus siirtyi kokonaan Lännen
Tehtaille. Kaupan tuloksena Lännen Tehtaista
tulee Suomen johtava teollisten rehujen
valmistaja ja merkittävä toimija viljakaupassa.
Entisestä Avena-konsernista Lännen Tehtaiden
omistukseen tulevat eläinravitsemukseen kes-
kittynyt Suomen Rehu Oy (omistusosuus 82 %)
tytäryhtiöineen ja viljakauppaa harjoittava Avena
Nordic Grain Oy. Valtion omistukseen jäävät
Suomen Viljava Oy (ent. Avena Siilot Oy) ja ns.
kaurakuitu-liiketoiminta.

Kauppahinta uuden Avena Oy:n osakkeista on
40 milj. euroa vähennettynä Suomen Rehu Oy:n
rahoitusjärjestelyihin liittyvillä lisäkustannuksilla
kaupan täytäntöönpanoa edeltävän ajan osalta,
määrältään 1,6 milj. euroa. Ostetun yrityskokonai-
suuden  korolliset nettovelat ovat 41 milj. euroa.
Lännen Tehtaat rahoittaa osakekaupan pääosin
vieraalla pääomalla. Konsernin omavarai-
suusaste on kaupan täytäntöönpanon ja siihen
liittyvien järjestelyiden jälkeen noin 34 % ja
velkaantumisaste 95 %.



Lännen Tehtaiden ostaman yrityskokonaisuuden
liikevaihto vuonna 2002 on pro forma -ennus-
teiden mukaan noin 280 milj. euroa ja liikevoitto
ennen liikearvon poistoja noin 9,3 milj. euroa.
Liikearvon poistojen jälkeen ennustettu liikevoitto
on noin 6,5 milj. euroa. Avenan taseessa on
liikearvoja  noin 20 milj. euroa. Suurin osa liike-
arvosta liittyy Suomen Rehun liiketoiminnan siir-
tymiseen vuonna 1999 uudelle Avenan omis-
tamalle yhtiölle. Lännen Tehtaille syntyy toteute-
tusta kaupasta tuloutettavaa konsernireserviä
noin 6 milj. euroa.

Kaupalla arvioidaan olevan selvästi positiivinen
vaikutus Lännen Tehtaiden tulokseen.

LOPPUVUODEN NÄKYMÄT

Elintarvikeryhmän liikevaihdon arvioidaan kehit-
tyvän loppuvuonna hyvin, mutta heikomman al-
kuvuoden takia koko vuoden liikevaihdon arvioi-
daan hieman laskevan. Apetit-ryhmän liikevaih-
to jää hieman edellisvuodesta. Sokerin myynnin
arvioidaan saavuttavan edellisen vuoden tason.

Elintarvikeryhmän tulos jää Lannen Polskasta ir-
taantumisesta johtuvien kertakulujen takia huomat-
tavasti edellisen vuoden tulosta pienemmäksi.
Tulosta heikentää myös pakastemarkkinoiden ki-
ristynyt kilpailu ja alempikatteisten tuoteryhmien,
kuten hillojen ja kalapakasteiden myyntiosuuden
kasvu. Kirkkonummen tehdaspalon vuoksi osa
Sucros Oy:n tuloksesta siirtyy vuodelle 2003. Län-
nen Tehtaille tulevaa osakkuusyhtiöosuutta siirtyy
seuraavalle vuodelle arviolta 0,6 miljoonaa euroa.
Liiketoiminnan muut tuotot jäävät edellisvuotta
pienemmiksi.

Lännen Rehun ja Lännen Plant Systemsin liike-
vaihdon odotetaan saavuttavan edellisen vuoden
tason. Kokonaisuutena Muiden liiketoimintojen
tuloksen arvioidaan olevan samalla tasolla kuin
vuonna 2001.

Suomessa tulossa olevilla ja osittain jo käynnis-
tyneillä suurilla infrastruktuurihankkeilla ei ole ol-
lut merkittävää vaikutusta maarakennuskonein-
vestointeihin. Kokonaismarkkinat näyttävät jää-
vän vuoden 2001 tasolle. Baltiassa markkinake-
hitys jatkuu nousuvoittoisena. Kovan kilpailun ja
Ruotsin näkymien epävarmuuden takia Machi-
nium-ryhmän liikevaihdon odotetaan laskevan.

Machiniumin vuoden 2002 tuloksen ei arvioida
paranevan viime vuodesta, vaan jäävän edelleen
tappiolliseksi. Syynä on Ruotsin markkinoiden
epävarmat kehitysnäkymät ja kiristynyt kilpailu
sekä Ruotsin yhtiöiden vielä jatkuvan uudelleen-
järjestely- ja tervehdyttämisohjelman kustannuk-
set. Tervehdyttämisohjelman tulosten saavuttami-
nen on kestänyt arvioitua kauemmin. Ohjelma
tähtää parempien kannattavuusedellytysten luo-
miseen jatkossa.

Katsauskaudella voimassa olleen rakenteen
mukaisen Lännen Tehtaat -konsernin liikevaihto
jää edellisvuotta pienemmäksi. Suomen Rehun
ja Avena Nordic Grainin marras-joulukuun aika-
na tuoman lisän ansiosta liikevaihto kasvaa noin
300 miljoonaan euroon. Koko vuoden tuloksen
arvioidaan kääntyvän voitolliseksi viimeisellä
vuosineljänneksellä nykyisistä liiketoiminnoista
kertyvän voiton, Avena Nordic Grainin ja Suomen
Rehun loppuvuoden toiminnan tuloksen ja Ave-
nan kiinteistöyhtiön myyntivoiton ansiosta.

Säkylässä 14.11.2002
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